No. 169

WOENSDAG 21 JULI 1915.

28ste Jaargang.

NIEUWSBLAD

van

het NOORDEN

Dagblad voor de Noordelijke Provinciën.
ADTERTENTIEN nit de drie Noordel. Provinciën van
Kleine advertentiën van
I—s regels 40 cent, ieder regel meer 8 cent
I—3 regels, betreffende aanbieding- en aanvraag-betrekking.
hnnr en verhuur, koop en verkoop 35 et., elke regel meer 6 ets..
bij vooruitbetaling.
Van buiten deze Provinciën vau I—s regels 75 ets.,
ieder regel meer 15 cent. Bij abonnement verlaagd tariel.
ADVERTENTIEN moeten vóór 10 uur bezorgd zijn, om in het
dien dag verschijnend nummer te worden opgenomen; dubhele koloms
liefst daags te voren.
Voor het bevragen aan ons bureau of per brief onder no. wordt
10 ets. extra berekend.

Deze courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen.
ABOWKEMEKTSPKIJS. In Groningen 85 et. per maand of
7S et. p. 3 mnd.; iranco per post ot per agent 1 1.55. (Disponeeren 5 et.)
Buiten de 3 Noord. Prov. t I.SO bij vooruitbetaling. Naar België i 4.50.
Voor de overige landen van Europa, n.0.-lndië en Amerika enz. 18.—per
halt jaar, bij vooruitbetaling. Voor Europa geschiedt de verzending dagelijks, naar 0.-Indië en Amerika ééns per week.
Afz. ex. der Cour. zijn verkrijgb. aan ons bur. a 3 et. en aan de stations
Groningen, Winschoten, Leeuwarden, Assen. Meppel en Zwolle aSct_
Teleloonno. voor de Redactie en den Dir_ 184. fn nf_nc> a3UUU Fï\
88©. W 1»"
» » Administratie

...

—

—

""->

Bv

rdiep, bid. rtèerestr., Groningen

Dit no. bestaat uit 2 bladen
Buitenland.

De Europeesche oorlog.
De algemeene toestand.
Sinds het groote offensief der Duitschers
en Oostenrijkers in het Oosten vrijwel genaderd is tot voor de Russische vestinglinies,
heeft weinig belangrijks meer plaats gehad.
Trouwens, anders mocht ook niet verwacht
worden, want een aanval op de Russische vestïnggordel in Polen zelf behoeft nadere voorbereiding. Waar de DuiLscliers zich op het
punt van zulke voorbereidingen ware meesters hebben getoond mag men echter zonder
eenigen twijfel spoedig verwachten de eerste
berichten over aanvallen op de Russische
linie te zullen vernemen. De Duitschers .staan
nu vlak voor het j\Tarew-front, van Nowo-Georgiewsk tot Lomza, zelfs blijkt de artillerie
van Nowo-Georgiewsk al aan 't woord te zijn
De vóórverdedigingswerken van
geweest.
Ostrolenka die aan den Westelijken Narewoever gelegen zijn, hebben de Duitschers bezet,
doch Ostrolenka zelf is nog ongerept. Waar de
Russen nu steunen op een zoo sterke linie,
hebben de Duitschers, zooals we gisteren reeds
schreven, een zeer moeilijke taak. Een voorname factor in dezen zal ongetwijfeld zijn, of
de Rus thans beschikt ovor voldoende munitie,
aan het ontbreken waarvan hij in hoofdzaak
zijn snelle terugtocht uit Galicië blijkbaar
mag wijten en treffend in dezen is zeker, dat
zelfs de militaire medewerker der „Times"
daarop niet gerust is. Hij zou zich over den
uitslag van de actie tegen. Warschau heelemaal niet ongerust maken, wanneer hij aangaande de Russische munilievoorziening maar
zekerheid had, schrijft hij. Daaruit blijkt dus
ook wel, hoe zeer de toestand der Russen
gevaarvol is.
In aansluiting aan ons kaartje van gisteren
■geven we heden een kaartje van het gevechtsterrein ten Zuiden van Warschau, waar de
Rus, Westelijk van den Weichsel, zich eveneens meer en meer concentreert achter de
vesting Iwangörod.
Radom is thans door de verbonden troepen
bezet en de Uzaknkalinie is geforceerd, zoodat
Iwangörod weldra de vijandelijke legers voor
zijn poorten zal zien staan.
Aan het zwakste punt der Russische linie,
n.l. aan het front Lublin—Cholm, gaat de opmarsch der verbonden troepen slechts zeer
langzaam. Nog steeds is de spoorweg in Russische handen, al is Piaski vlak ten Z. daarvan, reeds door Mackonsen's leger bezet. Volgens een „Times"-correspondent zou hier een
nieuw opgetreden Russisch generaal het bevel
voeren, waarvan men nog wonderen zal beleven. Men zal 't moeten afwachten, maar we
kunnen hot niet helpen, dat wij eenigszins
wantrouwend staan tegenover deze voorspelling yan het ten tooneel© verschijnen van
een „groot iDorlogsgcnie".
Het getal der bij Sokal gevangen genomen
Russen steeg tot 3000. Groote "veranderingen
hebben daar overigens niet plaats gehad. Aan
Bug en Dnjestr" is de toestand onveranderd.
In het Noorden in Koerland, hebben de
Duitschers opnieuw kleine vorderingen in de
richting van Riga gemaakt. Ons dunkt, dat
men zich in die stad al wel niet meer op
ziju gemak zal voelen.
Aan het Westelijk front duurt de gebruikelijke
loopgraafoorlog voort. In tegenstelling mot het
Duitsche communiqué, dat spreekt van een
totaal misluktten aanval, meldt generaal French
bij 't kasteel Hooge, bij Yperen, 150 M. vijandelijke loopgraaf le hebben bezet, Waarbij 15
gevangenen, werden gemaakt, W.o. 2 officieren.
Overigens zelfs geen \wandering van lpopgraafbezit.
Fransche luchleskaders hebben zich weel" eens
geroerd en o.a. to Colmar in den Blaas bommen geworpen, waardoor de stations beschadigd
zouden zijn.
Aan het Italiaansche front neemt de actie
der Italianen mui toch dn l>eteekenis toe. Aan
het Isoiizofront, speciaal legen Görz, Wordt
krachtiger actie gevoerd dan totdusver, maar
veel resultaat valt nog niet te melden. Volgens de Oostenrijkers zajn allo aanvallen bloedig afgeslagen, welk lot ook de Italiaansche
aanvallen pp andere punten van het front ten
deel viel.
Aan de overige fronten rust.
Wat de oorlog kost, dat bewijst wel, dat min.
Asqu'ith' in het Engelsch Lagerhuis opnieuw
een oorlogscrodiet heeft gevraagd van 150 millioen pond sterling
wat natuurlijk met
algemeene stemmen verleend Werd.
Engeland
jaar
dit
daarmee
reeds
G5O
heeft
millioen pond
crediet zften -toeslaan en 1012 mjillioen pond sinds
den aanvang van den oorlog. En wat nog
volgt:
Apart vermelding bij de aanvraag yan AsHuith verdienen deze Woorden van den minister:

.

doen:

"

Het gevechtsterreïn ten Z. van Warschau.

band met deelneming aan de zijde der en lente vuild, maar schoon nog in haar kleuren:
van staten die niet betrokken zijn geweest zwart, geel en rood. Zij liep barrevoets over
straat en op haar fijn gezichtje lag een ontin vroegere {azen van den oorlog."
uitdrukking van trots en leed. Daar
roerende
Slaat dat op de Balkanetaten, dat die eerlang
achter
kwam
een tegenstelling, Frankrijk,
ook zullen gaan meedoen? Onwillekeurig denkt voorgesteld door
een vroolijk jong meisje,
men dan aan het geschil tusschen Roemenië dat zelfbewust meeliep in haar driekleurigen
en do centrale mogendheden over Roomenië's rok en met haar rooden vrijheidshoed. VoortWeigering, munitie voor Turkije door te Laten, durend lachte zij den menschen toe.
Dan volgden de andere bondgenooten, Rustengevolge waarvan bij geruchte het woord
ultimatum reeds genoemd Wordt, terwijl ook land, Japan, llalië, Servië eu Montenegro, een
Bulgarije zich niet nieer zoo lijnrecht tegen schilderachtige groep vrouwen in haar nadeelneming aan den krijg schijnt te verklaren. tionale kostumes.
Een meisje in het wit, dat haar armen vol
Helderheid 4'n den diplomntièken strijd op den
droeg, stelde Engeland voor, en in-haar
rozen
Balkan is er echter nog geenszins, maar 'juist gevolg kwamen drie vrouwen, een met hel
daarom is men licht geneigd, waarde te hechten schort en den wimpel van Schotland, een
aan officieele uitlatingen als hierboven van ander met deu hoogen hoed van Wales, en
de derde met den rooden mantel en het groene
minister Asquith.
geis
kleed
in
van lerland.
mijnwerkersstaking
De
Zuid-Wales
Hier volgen eenige van de opschriften, die.
ëindigd Alle .eischen der stakers, op één na,
in den stoet werden meegedragen:
zijn ingewilligd. Daarmee is een groote beDo vrouwen zijn bereid eiken prijs te begedreiging voor Engeland afgewend, maar de
talen
om den vijand te verslaan.
schiedenis over dezen oorlog zal ongetwijfeld
Wij
gelooven in ons groot verleden en in
niet vergeten to vermelden, welke schande in onze nog grootere toekomst.
het Britsche rijk inwendig zich heeft afgeWij vragen oorlogswerk en dienst voor allen.
speeld.
We zijn geen slappelingen.
De entente zoul ongetwijfeld niet minder
Der vrouwen oorlogskrect is: „Werk, werk,
gaarne zien, dat de stalangsbewegingin Amerika werk."
Een granaat door vrouwenhanden gemaakt,
in de wapenfabrieken afnam, daar alle prokan
het leven van haar man redden.
ductie haar immers ten goede komt, maar deze
betoogsler vertelt yan den optocht in
Een
beweging breidt zkh blijkbaar,eerder uit, dan de „Times". „Het was één succes, schrijft zij,
dat ze afneemt Omkóoperij door de Duitschers „onderweg sloten zich nog duizenden vrouenz verluidt ten. aanzien hiervan reeds. Hoe wen bij ons aan. Er was dan ook maar één
't echter zij, de entente is er allesbehalve mee ding op onzen tocht door regen en modder,
gediend en die pers toomt dat reeds, evenals .xlat ons verdrietig stemde, n.1., dat honderden
de Amerikaansche pers, het Engelsch gezinde jongemannen in „burger", geschikt voor den
deel &<lthans, weer, heftig te keer gaat over militairen dienst, zonder schaamte naar ons
staan kijken. Een hunner maakte zelfs
den aanval op den paketsloomer „Orduma", durfden
opmerking. Snel stapte een
minachtende
een
nadruk
door een Duitschen onderzeeër, er met
dat
een
banier droeg, op hem toe,
jong
meisje,
op wijzend, dat het schip naar Amerika op en riep: „Wij doen, wrat wij kunnen; doe jij
reis Wia>% zoodat hier geen van de Duitsche ook je plicht?" Toen liep ze weer door,
„smoesjes", zooals destijds bij de „Lusitania" het jongemenscli met een hoofd als vuur
van bewapening, troepen aan boord, enz., geachterlatend.
Het deed ons v.geuoegen toen we even later
bruikt kan worden, naar het heet.
eenige
onderofficieren van de reeruteering onAmerikaansche:
antwoord
Wellicht zal het
aan Duitschland,'dat men spoedig verwachten der de menigte opmerkten.
Er waren meisjes van 7en oude vrouwen
mag, ook onder invloed- staan van het gebeurde
van
70 onder ons, en velen onder ons waren
met de „Orduma."
oud en hadden jarenlang zittend werk in faDé Engel's-che vrouwen«„rieken of werkplaatsen gedaan, zoodat zij
moeilijk voortgingen, maar geen enkel oogenduizenden
vrouwen
nog
en
eens
Duizenden
zijn in optocht .te Londen naar minister Lloyd blik lieten we de jonge meisjes, Wier grootste
George getrokken .om hem haar hulp aan inspanning tot nu toe golf was geweest, of de
groote dames, die we wel eens bazars hadden
te bieden voor den munitie-aanmaak. Aanmrs. zien openen en die opgewekt naast ons liepen,
voerster was de bekende suffragette
merken hoe we het voelden in onze rheumaPankhurst.
tischo botten. Soms zagen we eeh vrouw in
Het schouwspel moet buitengewoon indrukwekkend zijn geweest, 't Was alleen jammer, het zwart, die onze nadering stond af te wachdat de regenvlagen niet van de lucht waren. ten, even aarzelen en dan tusschen ons in
In den optocht, die straten lang was, werden kwam loopen.
Er waren trouwens verscheidene vrouwen
tal van vlaggen en banieren met opschriften
in het zwart onder ons. Zij waren tot ons gemeegedragen. Het meeste succes had een symbolische groep, voorstellende de bondgenoo- komen opdat er in de 'toekomst minder zulten." Aan het hoofd liep een meisje in een len zijn.
Het was een vreemd gezicht mr. Lloyd
Grieksch gewaad van wit met gouden randoraament en droeg een trofee van alle vlagGeorge zich broederlijk Ite zien onderhouden
gen, die met Duitschland in oorlog zijn. Achmet inrs. Pankhurst; het was alsof Daniël den
ter, haar kwamen vertegenwoordigsters der leeuw bij zich in den kuil had genoodigd. Hij
bondgenooten, van elk land een vrouw in sprak alleen van practische dingen.
In die rede heeft minister Lloyd George
toepasselijk of nationaal gewaad. De eereplaats was aan België gegeven. De ziel van meegedeeld, dat de pegeering een register zal
liet geteisterde maar onoverwinnelijke land aanleggen van vrouWen, die bereid zijn al hun
werd voorgesteld door een groote,
slanke tijd te geven voor het werk waarin zij speciaal
geschoold zijn*
vrouw
in rouwkleederen, met een purper„üe oorlogskosten hebben de neiging om" rooden sluier over het hoofd, die als een
Ook zal een-aantal vrouwen les krijgen om
te stijgen on de leeningen aan bondgenooten stroom achter haar uitgolfde. Hoog droeg de leiding van den vrouwenarbeid in fabrieken
zij de vlag van haar land, gescheurd en bc__eh waarschijnlijk ook toenemen in veren werkplaatsen op zich te kunnen nemen.
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Ten slotte deelde de minister mee, dat de
loonen der vrouwen nezelfde zullen zijn als
die der mannen.
Uit Griekenland.
De Grieksche koning anoet er nog zoo kwaad
aan toe zijn Öat hij zich niet met de politiek bemoeien mag ten geen enkel besluit mag
teekenen. De Kamer zou heden geopend worden, maar 't schijnt dat de rogeering zich
nu op 's koningsr toestand beroepen heeft om
de opening verdaagd te krijgen.
De bedoeling hiervan is duidelijk genoeg:
bij de verkiezingen heeft Veniselos een meerderheid verkregen, maar zoolang de Kamer
niet geopend is, kan die meerderheid zich niet
uiten en bestaat er dus voor Goenaris, den tegenwoordigen minister-president en tegenstander van Veniselos, geen dringende aanleiding
om af te treden. Volgens den „Times"-eorrespondent in Athene protesteert de Veniselospers ten heftigste tegen deze ongrondwettige
wijze van
zo noemt het. beroep op 's konings ziekte oen voorwendsel en zegt, dat de
regeering alvorens de „amer te .verdagen, daartoe Veniselos' toestemming' had moeten vragen, omdat deze leider der Kamermeerderjiek'l is. Bovendioil gelooft men aan Veniselos'
kant. dat de re^eeringsvrienden bezig zijn om
de aanhangers van Veniselos ontrouw te maken aan hun leider; daartoe is het uitstel der
Kamer-opening ook een goed middel, want Jia^
tuurlijk hebben Goenaris en de zijnen hiervoor
tijd noodig. Zij dreigen nu, om hun doel le
bereiken, met een nieuwe Kamer-ontbinding
indien de vrienden van Veniselos deze niet in
den steek laten en zich aan de regeeringszijde
scharen.
zijn
De bladen der Entente-mogendh'eden
over dit alles natuurlijk zeer gebelgd, want zij
hopen nog altijd, dat do wederverschijning van
Veniselos aan het bewind de voorbode zal zijn
van Griekenlands deelneming aan den oorlog,
ofschoon er sedert het oogenblik waarop Veniselos dit aanried, zooveel. veranderd is in den
toestand, dat zijl houding thans vermoedelijk
heel anders zal'zijn dan' destijds. Maar in elk
geval is hij een vriend vim Frankrijk en
Engeland ch dat is ontegenzeggelijk een mooie
kaart in het diplomatieke spel der Entente-
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staatslieden.

So Ida ten-brieven.
Naar de brieven te oordeclen, die door de
soldaten te velde naar huis worden gezonden, is hunne stemming dikwijls beter dan
van de thuisblijvers.
De „Standaard" drukt een paar aardige
exemplaren van zulke brieven af, die wij
hier laten volgen.
Een luitenant bij de marine-divisie in de
Dardanellen schrijft:
Een nadeel van het groote aantal nieuwe
Turksche kanonnen is, dat 't zoo moeilijk valt
er namen voor te bedenken. Bijna elk kanon,
dat wij ontdekken kunnen krijgt twee namen;
een van die twee is fatsoenlijk. „Anna van
Azië" is een lang 5.9 kanon van de „Goeben",
dat aan land is gebracht maar dat nu een
beetje onzuiver in zijn richten is, omdat we
zijn schuilplaats ontdekt en hem daarna een
paar maal geraakt hebben. „Anna" gooit met

~kolenbakken".

slaan. De Duitschers deden vele pogingen
om hol neer te schieten, maar ie'dcren keer
joegen wij ze terug."

Kameroverzicht.
's-Gravenhag,

20 Juli.

Vergadering van Dinsdag,
■Mr. Goeman Borgesius is licht ongesteld
en aangezien ook de tweede voorzitter ziel:
is, werd de voorzitlersstoel ingenomen dooi
Mr. van Nispen tot Sevenaer.
De discussie, waaróp wij dezen dag werden onthaald, was een voortzetting, grootendeels een herhaling van hetgeen Donderdag
middag in den breede was uitgemeten. Gol<:
het toen het langer in dienst houden var
de militieplichligcn ,thans ging het over de
landweer.
Behalve de gewone verlofkwesties, wen
o.a. weer eens de. brandende kwestie van
den minder goeden geest in het leger besproken. Speciaal de heer Marchant hieh
eèn scherp requisitor tegen het leger-bestuur.,
dat de hoofdoorzaak is van dien geest. Hij
herinnerde aan hetgeen te Apeldoorn is gebeurd, waar een zeer goed gedisciplineerd
Groningsen corps was ingekwartierd, dat op
zekeren dag naar kampen werd overgebracht, die verre van goed waren le achten
De ontevredenheid, die zich laler uitte, was
dus rechtstreeks de schuld van het leger-

bestuur.

Vervolgens was het de bedoeling van den
heer Marchant uitvoerig de dislocatie der
troepen te bespreken. Hij was reeds to!
zijn conclusie gekomen, dat deze zoodanig
is, dat in tijd van nood samentrekking
der troepen onmogelijk was, toen de Minister van Oorlog, hem intc.rrumpeerende, hel
woord vroeg om te verzoeken deze discussie
niet voort te zetten, omdat dat in
Was de heer Marchap!
aanvankelijk niel bereid, aan dit verzoek te
voldoen, hij willigde het beroep van den
voorzitter in, onder voorwaarde, dat de Minister dan op andere wijze zal aantooiien,
dat spr. gelijk heeft. Het gaf den heef
Schaper aanleiding om aan te dringen op een
comitó-gencraal;
Even later deed de heer de Savornin Lohman met 9 leden het officieele voorstel daar-,
toe. Met het x>og op 's lands belang achtte
hij het gewenscht voor de opmerkingen over
het beleid van den Minister van Oorlog, de
deuren te sluiten.
Na een half uur geheime zitting werd de
openbare vergadering heropend. Wij vernamen
dal morgen te elf uur het aangevraagde comité
zal plaats hebben.
_. Voor de beantwoording van de overige vragen, die gedaan waren, bestond na dit incident niet veel belangstelling, al was het antwoord vaak zóó dat "het tot interrupties prikkelde. Wat den geest in het leger betrof,
bleef de Minister volhouden dat de Kamer
ook schuld heeft, doordat zij telkenmale alle
klachten en grieven scherp belicht en breed
uitmeet. Dat was geéfl afschuiving van schuld,
dat was het nauwkeurig opsommen van all e
oorzaken. Wnt -te Apeldoorn gebeurde, heefl
de Minister zeer betreurd. Het overbrengen
van de manschappen >naar kampen moest gebeuren en dat is ook niets erg, maar erg is
dat de manschappen baloorig worden. Wanneer dat kamp niet 'voldoende is, dan keurt
de Minister dit af, maar tegen het kampeeren
zélf mag men zich niet verzetten.
Ter sprake was o.a. gebracht de kwestie
van hen, "die krachtens de amnestie-wet weer
in dienst waren gekomen, maar nu niet met
klein verlof waren gezonden toen de oudste
lichting naar huis ging. De Minister meent,
dat die ;wet wel straf kwijtscheldt maar geen
verplichtingen. Zij moeien hun aehterstalligen
dienst inhalen. Om dit te niet te doen, diende
de heer Ter Laan een motie in, die de Minister niet kon accepteeren, al zal hij onderzoeken wat wellicht billijkheid eischt. De motie werd verworpen.
De „Tel." verhaalt de_voorgeschiedenis van
het incident tusschen mr. Marchant en minister Bosboom:
week had de minister een eon-,
~De vorige de
Commissie van Rapporteurs
met
ferentie
over het wetsontwerp tot uitbreiding van den
Wegens afwezigheid van den bedlandstorm:
Eland was mr. Marchant toen voorzitter der
commissie. Krachtig werd bij da! overleg aangedrongen op een conrité-generaal van de Kamer, maar de minister wilde er niet van
hooren en
zich niet bereid tol de
toezegging, ïn cOmité-generaal. over verschillende zaken nadere mededeeling te zullen
doen. De heer Marchant heeft thans op andere
wijze een vergadering met gesloten deuren weten te bewerken.''

„Long Willy" is een 4.7, die op koddige
manier shrapnells vuurt. „De zeven slapers"
is een veldbatterij, die maakt, dat geen mensch
anders kan slapen. „Haastige Penelope" strooit
haar projectielen overal heen, maar èen beetje
onregelmatig en daardoor lastig.
Een groot projectiel kwam midden in een
stapel voedingsmiddelen terecht en overdekte
den schildwacht geheel en al met een dikke
laag jam. De kameraden moesten hem een
poosje afkrabben vóór hij spreken kon en
wat hij toen zij, was zoo, dat zij dreigden de
jam er weer op te smeren. Er gaat 'n belachelijk
gerucht, dat een onderzoek zal worden ingesteld om uit te maken, hoe hij aan die 1317
porties jam kwam, zonder een bewijs ervoor
afgeteekend te hebben.
Een korporaal van de Royal Scots, die vroeger verslaggever te Glasgow was, schrijft:
Aan beide kanten lijkt het een beetje op
een dagblad-bureau. leder wil de eerste zijn
met de nieuwtjes. Zoodra wij een goed be-richtje hebben, verlaten wij het onmiddellijk
in het Duitsch ter wille van den vijand. Gewoonlijk wordt het nieuwtje in hoofdletters
op een groot bord geschreven, dat dan tegen-,
over de vijandelijke stellingen wordt neergezet,
zoodat zij liet wel moeten zien. Soms hebben wij ook „nagekomen berichten'^ waar
haast bïj is. Dan binden wij een stuk papier
aan een steen of iets anders, dat zwaar genoeg
is en smijten het haar de overzijde. ■Op deze
wijze deelden wij hun eens den ondergang
van een onderzeeër mede en dadelijk kwam
het antwoord: „Dank je; je Duitsch is erg
slecht. Houd je bij het Engelsch. Dat begrijpen we beter. "Sommigen van onze jongens zijn geraakt
geworden bij Het publiceercn van nieuws.
De vorige week hebben wij den Duitschers
nog al wal last gegeven in dit opzicht. Zij
wilden ons een oplage leveren van een bericht omtrent hunne successen in Rusland,
Onderwijzers en de mobilisatie.
Wij stonden ze af te wachten, omdat het een
In eene missive aan de Ged. Staten in de
officieele uitgave was en zogdra zij verschenen
openden wij het vuur. De twee mannen die onderscheidene provinciën vestigt de Minister,
neergelegd, van Binnenl. Zaken er de aandacht op, dat
het biljet vasthielden werden
daarna nog drie en vervolgens weer tien in de verordening, regelende de jaarwedden:
anderen, die na elkaar het biljet probeerden voor liet onderwijzend personeel' der ojienbare lagere scholen, voor onderscheidene geovereind te zetten. Blijkbaar waren hnnne officieren erop gesteld, dat wij het nieuws zouden meenten de bepaling voorkomt, dat de jaarweten en zij stuurden steeds nieuwe mannen. wedden van buitengewoon onder de wapenen
Toen er ongeveer zestig waren neergelegd, o! in werkclijken dienst geroepen onderwijzers
geheel of gedeeltelijk zullen worden uitbededen wij oen. aanval en grepen wij het kostbare nieuwsblad. Wij legden er een voor in de taald, indien de afwezigheid uit de school
ptaals met goed nieuws voor ons uit -de niet langer duurt dan één jaar. Volgens somu
Dardanellen on dat bleef twee heele dne.cn mijjc verordeningen zal daarna door die on-

.

Binnenland.

flerwijzers geen salaris worden genoten; in de vorige week alleen over Oldenzaal 13,000
jonge hanen uitgevoerd. Het internationaal
andere is daaromtrent niets uitdrukkelijk bepaald. Op 1 Augustus a.s. zal de mobilisatie reizigersvervoer is zeer gering.
,van zee- en landmacht één jaar hebben geVoor spion gehouden.
duurd en het einde is daarvan thans nog
Met de „Prinses Juliana" is te Batavia aanniet te voorzien.
Mitsdien ware het den Minister aangenaam, gekomen de agent van de Javasche Bank, de
indien Ged. Staten, voor zoover dit nog niet heer Grongrijp, die eenige dagen als spion in
mocht zijn geschied, aan de besturen van geItalië heeft gevangen gezeten. De „Java-Bode"
deelt daarover hel volgend© mede:
meenten, welker verordeningen hetzij eene bebepaling, als bovenvermeld is omschreven, beMet een rvriend had den heer Grongrijp de
helzen, hetzij op dit stuk geene regelingen campanilo te Venetië beklommen en genoten
van het prachtige panorama, dat zich aan
hebben getroffen, de uitnoodiging zouden willen richten hieromtrent bepalingen in voor hen vertoonde. Daar waren ook eenige offide onderwijzers gunstiger zin vast te stellen. cieren-, die hen gadesloegen.
Toen zij zich naar het station begaven, WerAuto-banden.
den zij" door een politieagent aangehouden en
i Door den opperbevelhebber is in een rond- ze moesten naar het politiebureau. Daar werschrijven aan desbetreffende autoriteiten de den hun papieren onderzocht, want ze werden
.uitdrukkelijke wensch geuit, dat het gebruik voor spionnen aangezien.
van motorvoertuigen in het leger op alle
De vriend werd losgelaten, maar de heer
mogelijke wijzen beperkt worde, opdat de Grongrijp, ondanks zijn papieren, waaruit zonrij ks-bandenvoorraad alras tot de gewenschte neklaar bleek, dat hij Nederlander was en op
hoeveelheid zal kunnen worden opgevoerd; zijn doortocht naar Xêduiandsch-I-ndië, tot 20
terwijl hiermee pok het groote voordcel wordt dagen veroordeeld, omdat hij een zakmes bij
bereikt, dat de banden kunnen ..beleggen" zich had. dat één centimeter langer was dan
in Italië is toegestaan. Dus wegens het overWaardoor deugdelijkheid en gebruiksduur toenemen.
treden van de bepalingen omtrent het dragen
I Beperking» is o.m. mogelijk door voor korte van wapenen kroeg hij 20 dagon gevangenisafstanden gebruik le maken van de stoomstraf.
De consul-generaal wisl le bewerken, dat zijn
tram of het rijwiel
de bereden officieren
van hun diehstpaarden
en voor de grootere straf 10l vier dagen verminderd werd. Onze
gezant bemoeide zich er mede, eveneens de
afstanden van de spoorbaan.
In verband hiermede, kan de „Tel.", ook minister van buitenlandsche zaken, en het slot
nog mededeeling, dat den leden en tijdelijwas, dat hij er- met drie. dagen brommen afken leden van het Vrijwillig Automobieïkorps kwam. Die drie dagen van rust zouden niet
is aangezegd, dat zij buiten dienst niet met zoo erg zijn geweest, als de cel ,waarin de
b.un automobielen, van rijksbanden voorzien. heer Grongrijp over zijn overtreding moest narpor eigen gebruik mogen rijden.
; denken, niet zoo "vies en vuil was geweest. Hij
Natuurlijk
was in het dwangarbeiderskwartier opgesloten.
op
prijs
zal
ieder
het
stellen.
f
,'dat oen dergelijke order door den opper- En ofschoon hij geen bezoek mocht ontvangen,
bevelhebber is gegeven. Het zou echter nog had hij zooveel bezoek van pngewenschte gasmeer zijn gewaardeerd, wanneer dit reeds ten, dal hij zich'met -rustig kon houden.
elf maanden geleden geschied was.
.'■ Ook zou* het niet kwaad zijn, wanneer ïn
(het leger eens wat meer gelet werd op de
zoogen.
afgebruiktc autobanden. Er worDe Duitsche gezant te 's-Gravenhage,
den bedenkelijk veel in sportbladen aangeheeft namens de Duitsche regeering warmen
boden, kan dit daarmee in verband staan? dank
betuigd aan de Nederlandsche. regeering eu aan het Nederlandsche Roode Kruis
Steun aan Belgische uitgewekenen.
voor de tegemoetkomende medewerking bij
De Deensche pers is, zooals bekend is, da- de uitwisseling vaa Duitsche en Engelsche
delijk na den val van Antwerpen een inza- zwaar gewonden.
i
meling liegonnen voor de Belgische uitgewezijn
nog geslaagd
Voor
het
Staatsexamen
kenen hier te lande. Wc lezen in de „N. R.
voor diploma A: F. J. 11. Tccpc, en voor
Ct."', thans, dat het totaal der uit Denemarken aan de Nederlandsche regeering overge- diploma B: C. G. M. de Groot.
maakte bijdragen f 442.08(5.13 bedraagt. Een
De acht wagens Schapen, die Zaterdag
bedrag van f 113.501J8 is op uitdrukkelijk ver- aan het station te Oldenzaat door de douane
langen yan de gevers van dat bedrag bestemd werden aangehouden, in ogen met machtiging
om door verschillende comités te worden van de regeering naar Duiitschland uitgevoerd
'gebruikt voor de onmiddellijke ondersteuning worden.
yan behoeftige Belgische vluchtelingen.
Na den geheelen dag vermist geweest te
3 Met het oog op de omstandigheid, dat, voor
(wióverre de particuliere weldadigheid hier te zijn,'' s Maandagavond te half zeven uit een
/lande niet voldoende kan voorzien in de zorg der gashouderputtcn van de voormalige gaste Enkluiiizen levenloos opgehaald het
|yoor de vluchtelingen, de regeering toch den fabriek
fooodrgen financiëelen steun verleent, ,werd het O-jarig zooritje van den gasdirecleur, genaamd
.nU-i in het belang der Belgische uitgeweke- Jan Bóczeman.
Het geval is te tragischer, daar de fabrieksnen geacht, de overige bijdragen uit Denejïnarken op dezelfde wijze te doen gebruiken. arbeider Van den Loemput, dio het lijkje vond,
Het overblijvende deel_ der giften, ten bedrage hem drio Weken geleden ook bij toeval van
een wissen dood uit het water redde.
i.van f 328.581.65, besteedt de minister van binhenlandsche zaken door tusschenkomst van de
De drio vaste leeraren, -met ingang van
centrale commissie tot behartiging van de I Aug. e.k.. benoemd aan de rijksdagnormaalbelangen
van naar Nederland uitgeweken lesscn te Meppel, hebben aldaar geen woning
.vluchtelingen voor werkverschaffing aan deze kunnen huren. Een hunner zal nu te Steenvluchtelingen in verband met den wederopwijk gaan wonen en de beide anderen zich te
bouw van vernielde woningen in België.
Hoogeveen metterwoon vestigen. Per trein zulI Iv de vluchtoorden worden thans door .uit- len zij hun arbeid dagelijks to Meppel gaan
geweken Belgische werklieden honderden ververrichten.
plaatsbare woningen gebouwd, die bestemd
De acht stoomtraWiers, welke voor eenige
zijn na den oorlog naar België te worden overweken door een Engelsch oorlogsschip naar
gebracht.
Schotland werden opgebracht, zijn alle weer
Voorts wordt met dit geld ook voor.de geesvrijgelaten. Vier van de vaartuigen zijn na
telijke belangen der vluchtelingen zorg geccii vangreis in de IJslandsehe wateren weer
'jdragen door het verschaffen van onderwijs. te IJmuiden teruggekeerd.
Naar de ..Maasbode"' van welingelichte
Smokkelen.
Maandagochtend was, naar uit Ossendrecht zijde verneemt, is door de Duitsche regeering
meld wordt, de grensplaats in rep en roer. een verbod van uitvoer uitgevaardigd op giotA is van algemeene bekendheid, dat in deze staal. Alleen stukken, die het gewicht van 100
"gemeente zeer velen een daggeld verdienen K.g. niet te boven gaan, zullen de grens 'mogen
Het is niet onwaarschijnlijk, dat
[met het overbrengen van meel, rijst en.andere passsecren.
ook
zwaardere
stukken zullen mogen worden
waarvan de prijs in het door
'artikelen,
{Duitschland bezette België veel hoogen is dan uitgevoerd Indien een verklaring kan worden
jhicr le lande. Aanvankelijk ging zulks met overgelegd, 'dat hot bestelde staal beslist in
leeoige Kg. Thans is er een heel leger van Nederland blijft, of althans niet naar de
arme menschen, die hiervan hun dagelijkschen ~l)eut.schi'eindliche" landen zal worden uitgearbeid maken. Zoolang deze personen niet voerd.
jneer dan 2 Kg. vervoeren, althans wanneer
Gisternacht zijn te Weert afgebrand de
het Nederlanders zijn, wordt hierop tijdens het werkplaatsen en loodsen van den aannemer
vervoer weinig aandacht geschonken, zoodat der slalionswerken Geldens. Vele locomotie'deze personen van den eenen dag in den ven en machinerieën werden vernield.
anderen brutaler worden. Doch zooals het met
Gistermiddag zijn op de algemeene begaat aan het geduld der manschappen graafplaats te Nijmegen,
onder veel blijken
komt een einde, en zoo moest Maandagochtend van belangstelling met militaire
eer begrawederom een slachtoffer ,vallen.
ven
de
beide
soldaten
van
het
Ned Indi!)
; Te ongeveer uur bevonden zich twee persche
leger,
Zaterdag
die
j.l.
op
zoo noodsonen iv het veld, elk vervoerende eene ze- lottige wijze om het
leven zijn gekomen. Vele
kere hoeveelheid bloem. Zij werden gearresvan het Indische en van het landteerd en 't bleek, dat één hunner 10 Kg. bloem officieren
vervoerde. Naar zijn naam gevraagd, gaf hij leger woonden de plechtigheid bij. Een dedezen op, doch de soldaat meende daarin een putatie uit de infanterie bewees den dooden
valsciien naam te zien en gelastte hem mede te deDelaatste eer.
kapel der koloniale reserve speelde
gaan naar de wacht ter confrontatie. Zulks
den
treurmarsen.
i
bleek een hunner te kras, daar hij reeds
De politie te Arnhem heeft de hand
meermalen met de douane en marechaussee
ïn aanraking was geweest en hij zette het gelegd op een 16-jarigen knaap, die blijpp oen loopen. Aangeroepen door de soldaten, kens een ingesteld onderzoek reeds tot de
ervaren inbrekers kan gerekend worden.
ging hij toch verder.
Men loste een of twee schoten in de lucht, Reeds is nu vastgesteld, dat de knaap, A.
maar het hielp niet, tot een goed gericht schot B. genaamd, de dader is van een drietal in
hemt rof. Hij liep nog verder door en een de laatste weken gepleegde diefstallen met
tweede Schot viel, den man andermaal en braak en inklimmLiig. Vooral wat dit laatste
hu doodelijk treffende. Men begrijpt, dat van betreft blijken de verrichtingen door dezen
alle zijden menschen toestroomden en weldra knaap buitengewoon te zijn- ledere inklimwerd de getroffene per brancard naar het niing is een bijna ongelooflijk kunststukje
Palronuatsgebouw gebracht. Het bleek te zijn geweest.
i
Corn Dierckx, 48 jaar, gehuwd en vader van
Het
„Berliner
Tageblatt"
ontving uit
7 kinderen, wonende op het Hageland (gem. Keulen bericht, dat Nederlandsche
opkooOssendrecht). Daar zijn long doorboord is pers van vruchten en
verantwoorgroenten
eu andere deelen zijn geraakt vreest men, dat delijk worden gesteld voor de prijsopdrijhij hel met den dood zal moeten bekoopen.
ving in de Rijnstreek, die bij de bevolking
Toch is de schrik er niet in gekomen, groote verbittering veroorzaakt heeft
reeds
daar men den geheelen dag voortging met tot vijandelijkheden op de openbareen markoverbrengen, althans zulks trachttete doen.
geleid heeft. Ten overvloede is —zegt
De nijpende honger brengt de menschen tot ten
het blad
nog' bekend geworden, dat bedijke 'daden, zegt „de Maasbode", want doelde Nederlandsche
opkoopers reeds de
■hel werk is schaarsch en weinig loonend,
transport
vaten
voor
het
hebben geleverd.
de Regeering laat het vervoer in deze plaat- Men meent
te
dat
de
tot zeer hooge
weten,
sen' toe, en de Duitschers zien zeer gaarne, prijzen opgekochte oogst bestemd
is. om naar
wagenladingen
dat er bij
voedingsmiddelen Engeland te worden verscheejit; men
eischt
op deze wijze worden overgebracht, zoodat het met kracht
een
om
de
leuitvoerverbod,
einde niet te zien is.
vering aan den vijand van Duitschland on|
mogelijk te maken.
i
Goederenvervoer.
Het
■
te
generaal-commando
Stetlin
Sinds de vorige maand is het goedereneen bekendmaking uitgevaardigd, waarfvervder naar Duitschland via Oldenzaalenorm heeft
[toegenomen en wel in die mate, dat meer- in hij dreigt een einde te zullen maken aan
de schaamtelooze wijze, waarop meisjes van
imaleii extra-goederentreinen moeten worden ingelegd, liet stationsemplacement wordt 16—20 jaar de Fransche gevangenen, die in
herhaaldelijk met wagens als overstelpt, daar fabrieken te werk zijn gesteld, met hun
gunsten vervolgen.
|
een geregelde doorvoer wegens het opontNiet alleen hebben meisjes getracht hen
houd, veroorzaakt, door de verificatie der
(douane, niet mogelijk is. Een grootever- door wenken en knipoogjes tot zich te lokItraging in den treinenloop js daarvan herhaal- ken, maar zelfs schuifdansen voor hen uitgedelijk bet gevolg. Honderden waggons aard- voerd. Dan wordt melding gemaakt van een
beien, benevens tal van wagens met groen- briefje, waarin „Eichen Trudchen en Betty"
ten zijn in de vorige maand uitgevoerd. Thans groeten en kussen zenden aan alle krijgs|
komen dagelijks geregeld 80 tot 90 wagens gevangenen.
't Gaat in Duitschland al net als overal:
ja»«lappeten en groenten en fruit door; de
laatste ui veel grootere hoeveelheden dan vreemde militairen zijn een aantrekkelijki
gjOir.ge jaren. Wegens opheffing van het uit- heid voor de meisjes.
«joerverbod op jonge hanen is de uitvoer van
Tot 31 Maart werden in het Duitsche
dit gevogelte van groote beteekenis: op de leger benoemd tot ridders van het ijzeren
grie daarvoor bestemde dagen werden b.v. kruis: 5 ridders-groolkruis. 6188 ridders le
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klasse, 338.261 ridders tweede klasse.
In den oorlog van 1870—1871 werden be-

noemd: 8 ridders-grootkruis, 1304 ridders le
klasse, 45.791 ridders tweede klasse.
De Engelsche soldaat Lonsdale heeft aan
zijn vrouw uit Spandau, waar hij gevangen
zit, een brief geschreven, waarin hij haar
mededeelt, dat zijn doodvonnis iv 15 jaar gevangenisstraf veranderd is:
„Mijn 15 jaar", zegt hij, „zullen gauw om
zijn: nog maar 770 Zondagen. Niet veel. Ik
tel alleen de Zondagen; 'ik heb geen lijd
om mij met d/e werkdagen in te laten —
heb het te druk om te tobben. Zoen de kinderen voor mij en laat hun nooit weten, dat
hun vader zoon slechte man is, dat hij vijftien
jaar moet zitten, omdat hij, uit zelfverweer,
een klap heeft uitgedeeld."
|
De Turksche courant" „Koilu" Ie Smyrna vertelt het volgende verhaal: Bij de beschieting van Tsjesjme door de Engelschen,
waarbij o.a. een vrouw gedood en. een klein
meisje gewond werden, waren den ezel van
den ambtenaar der belastingen Halil Effendi
met merkwaardige handigheid beide ooren
vau het hoofd geschoten. De ezel is thans
een bezienswaardigheid geworden. Alles
stroomt naar het huis van Halil om, tegen
een behoorlijk entree den ezel te bewonderen, dien de Engelsche granaten van zijn
schoonste sieraad hebben beroofd.
Een ritmeester vertelt in de „Frankf.
Zlg'' he.t volgende eigenaardige geval. Het
had gedurende den nacht flink geonweerd
en daar ik vrij 'van dienst was. maakte ik oen
kleine wandeling, waarbij ik voorbij een soldalenkcrkhol" kwam. dat ongeveer' 300 pas
van mijn kwartier ligt Onze brave dorpsgeestelijke zag ik naast een baar slaan, waarop een zeer jong huzaar lag. Daarnaast stonden 1 oude mannen van den landstorm, die)
ijverig een graf groeven, wat in den natten
grond geen gemakkelijk werk was. Een kort
gebed en.de kluiten vielen neer op het lijk.
Reeds wilden de mannen van den landstorm
weggaan., toen cte geestelijke hun verzocht,
nog een graf te graven, daar hij niet altijd
mannen daarvoor had. Alleen een van de vier
bleef en ging aan het werk. Ik sprak nog
even met Hem en hoorde, dal hij uit Baden
kwam, en een kleine boer was met een
groote familie De oudste jongen moest nu
ook opkomen. Tenslotte, was hij klaar en
vol trols zag hij oji zijn werk waarvoor de
geestelijke hem hartelijk dankte. Wie weet,
zei hij bij het weggaan, voor welk vroolijk'
jongmenseh, ik oude kerel dit graf gegraven heb.
Tegen den middag kwam ik Weer aan hel
kerkhof voorbij toen ik zou gaan eten. Weer
stonden daar eenige mannen van den landstorm met den geestelijke slil le bidden.
Toen ik dichterbij kwam', zag ik op do baar
mijn landslormman.
Óp den terugweg was hij door een granaatsplinlcr getroffen. Hij had voor zichzelf
het graf gegraven.
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Academisch Ziekenhuis.
Aan het twaalfde jaarverslag van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Zie-

kenhuis ontkenen we het volgende:
Aan het einde van het verslagjaar bedroeg
liet aantal verplegehdeii: 4 hoofdverpleegsters,
3 eerste verpleegsters d.d. hoofdverpleegsters
102 eersto verpleegsters, verpleegsters en lcerlin «verpleegsters en 6 verplegers.
Verschillende mcdcdeelingen worden gedaan
oinlrèii. het oiujerhrj.rd der gèHoiiweu en inrichting.
Het stroomverbruik bedroeg 41137.140 K. W.
U. tegeri het vorige jaar 54076.110 K. W. U.,
dus een vermindering van 0038.700 K. W. U.
Het kolenverbruik 'was 2.288.600 K.G. tegen
2.265.500 KG. in 1913, dus 23100 K.G. hooger
dan het vorige jaar. De uitgaven bedroegen
f 21670.77.
De
gasrekoning bedroeg f 1150.20 tegen
f 1069.86 in het vorige jaar.
Aan grondstoffen voor de voeding werd
uitgegeven f 70872.65 tegen F 65572.41Va in 1913.
Het aantal voedingsdagcu was 176755, zoodat
de kostende prijs per voedingsdag over alle
categoriën vau patiënten en personeel bedroeg
40.1 cent; het vorige jaar was hel aantal
voedingsrlageu 176253, de gemiddelde prijs
37.3 een t.
In
de apotheek werden .gereedgemaakt
125811 recepten tegen 129290 in 1913. aan antiseptica 52798 L. (10560 recepten), tegen 42354
L. (8271 recepten) in 1913. Bovendien werden
gereedgemaakt voor de geïnterneerde Engel.schen 1367 en voor de Belgische vluchtelingen
211 recepten. In 't geheel werden dus gereed
gemaakt
5 L. antiseplica voor één recejit
gerekend
137982 recepten legen 137561 in
1913, dus 421 meer.
De drukste dag in het jaar was 21 December: 655 recepten (in 1913 op 13 Mei 654
recepten).
Voor Armenzorg werden aangeboden in de
apotheek 37132 recepten, aan het Noorderpolitiebureaii 3393 en aan het Zuiderpolitiebureau 4931. totaal 45159 recepten, d. i. 1161
minder dan iv 1913.
In het Ziekenhuis; voor patiënten lste en
2e klasse 825 recepten, voor zaalpatiënten
71806, voor de gratis polikliniek 3283,' voor de
betalende polikliniek 2133 en voor antiseptiea
(5 I„ voor 1 recept ge.rcken<T) 10560, totaal'
88907, d. i. 4C85 meer dan in 1913.
Voor rekening van hel departement van oorlog werden afgeleverd 2038 recepten (778 minder dan in 1913), behalve de reeds genoemde
1367 voor geinterneerdé Engelschen.
Afgeleverd werden aan onder eigen beheer
vervaardigde steriele vloeistoffen: 826 fieschjes ch 6864 ampullen, totaal 7690 (3651 meer
dan in 1913\ aan kunstmatige'mineraal wateren .12079 fiesschen (138" meer dan in 1913)
aan cambric zwachtels 38758 ((290 meer dan
in 1913);
In
apotheek doet zich ook steeds meer en
meer de behoefte aan uitbreiding gevoelen.
De kosten per recept (Waarmede 5 L. antiseplica en 1 flesch mineraalwater gelijk gesteld worden) hebben bedragen f 0.14?< namelijk f0.08°« aan grondstoffen en' f O.Oósis aan
salarissen: het vorige jaar waren deze cijfers
resp.: 0.13«4, 0.083«ien 'o.o.V«.
Het personeel van het Ziekenhuis onderging
geene wijziging.
Door den minister van Binnenl. Zaken werden ook dit jaar, boven de 4000 in art. 20
der Regeling der Exploitatie bedoelde verpleegdagen, extra—verpleegdagen ten behoeve van
het onderwijs toegestaan tot oen maximum
van 8000.
Het aantal opgenomen patiënten bedroeg
3903 en het aantal verpleegdagen 118005, zoêÖat de gemiddelde duur der verpleging nog
niet geheel 29.8 dagen bedroeg; het vorige
jaar werden in 't geheel verpleegd 3912 patiënten met 118139 verpleegdagen, gemiddeld
30.2 dagen per patiënt.
In de laatste jaren, wordt de gemiddelde
duur der verpleging steeds korter.
Het grootste aantal patiënten werd bereikt
op 11 Maart n.l. 400, het kleinste op 25 'Augustus n.l. 213:. het voorgaande jaar waren deze
cjjfers resp. 387 en 219.
De balans sluit in ontvangst en uitgaaf met
f292956.15 met een voordeelig saldo van
f. 8632.85.
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De Exploitatie-rekening sluit met f248546.90
Het aantal verpleegdagen bedroeg 118005,
het totaal der uitgaven f 239914.08, zoodat de
kosten per verpleegdag waren f 2.03W2
Voor burgerlijke en kerkelijke armbesturen,
alsmede voor het Rijk", bedroeg dé kostende
prijs van den verpleegdag f 1.15, alles inbegrepen.

Afloop van verkooping.
BORGERCOMPAGNIE, 20 Juli. Ten overstaan van den heer O. Possel, notaris te
Hoogezand werdgisteravond in 't caflé jWicherv.
tjes alhier voor de erven van den heer B. J.
de Boer publiek verkocht:
1- Een boerenbehuizing met schuur en afzonderlijke- schuur, erven, tuin en 4 plaatsen bind alhier onder Muntendam: samen
18.53.73 H.A. waarvan 12.72.22 H.A. standsgrond
en 5.51 H.A. vrij en eigen voor f40095, benevens f470 voor overname. 2. Zeventien aandeelen i\ f 100 in de N. V. aardapp.fabriek Do
Toekomst te Nw.-Comp, voor f 1658. 3. 2 aandeelen a f25 N. V. Zuivelfabriek Borger- en
Tripscomp. voor f5O.

:

SPORT.
D u i v e n.
f
De afdeeling F., van den Neüerianuscmen
Postduivenbond, Groningen, Friesland en
Drenthe, hield j.l. Zondag den 18 Jiüi, de
laatste wedvlucbt van dit jaar met oude duiven vanuit Vlissingen. De duiven werden te
8 uur 's morgens met sterken wind in vrijheid gesteld.' De prijzen werden behaald als
volgt:
lste gebr. Boelens, Groningen, snelheid 885.1
M. per min., 2de G. Voogd, Assen, snelh. 846
M. p. min., Me Rolt' v. d. Bauwen, Leeuwarden, snelh. 790.8 M., p. min., 4de gebr. Boelens,
Groningen, snelh. 773 M. p. min., sde G.
Voogd, Assen, snelh. 761.4 M. p.. min., 15de
G. v. Staveren, Assen, snelh. 756 M. p. min., de
G. v. Staveren, Assen, snelh. 712.2 M. p. min.
Eere-prijzeh, zilveren medaille, snelste vlieger, gebr. Boelens, Groningen, prijs voor de
2 eerstgétoonden gebr. Boelens,
Groningen,
prijs voor de 3 eerstgétoonden gebr. Boe-

ZEETIJDINGEN.

—

De Ned. zeesleepboot »Cornelia Frater» is door
den makelaar Jacq. Pierot Jr. naar Afrika verkocht
STOOMVAARTLIJNEN.

Stoomvaart-Maatschappij tNederland*.
BOEROE, thuisr.. arr. 17 Juli te Madras
BOETON vesir. 18 Juli v Newyork n Port Natal
KARIMOEN, uitr., arr. 20 Juli'te Portsaid
KONINGIN EMMA, uitr., arr. 20 Juii te Sabang
VONDEL, uitr., arr. 20 Juli te Portsaid
Siooir.i'aari-MaaischaDpü 'Rotterd. IJovd*.
DJEMBEB, Ncwvork—Java. 'pass. 19 Juli St. Hclena
GORONTALO. uitr., pass. 19 .luli Perim
TABANAN, uitr., pass. 18 Juli Perim
TAMBORA, thuisr., vertr. 19 Juli v Portsaid
Holland-Amerika-Lijn.

lens, Groningen.
Poule I, gebr. Boelens, Groningen.
Poule 11, gebr. Boelens, Groningen.
Poule Ilt, F. Rolf v. d. Baumèn, Leeu-

ANDIJK vertr. 19 Juli

v

Nêwport News n Bott.

ELLEWOUTSDIJK, Botterdam—Port ïampa, pass,

warden.

19 Juli Dover

EEMDIJK. Newyork—Buenos-Ayres, vertr. 12 Juli v
Waterfeest Paterswolde.
Montevideo
De waterteèsten, die den vorigen Zondag MAASDIJK arr. 18 Juli v Buen'os-Avres te Rosario
wegens het slechte weer werden uitgesteld, zijn NOORDAM. Hott-Newyork, pass. 19 Juli Dover
RICHARD, Newvork—Bott.. pass. 19 Juli Dungeness
nu bepaald op Zondag a.s."
SOESTDIJK arr." 19 Juli v Bott. te Philadelphia
Als 't weer nu maar meewerken wi1....
WESTERDIJK vertr. 18 Juli v Norfolk n Spezia
A I h leliek.
ZAANDIJK arr. 19 Juli v Botterdam te Savannah
Komnkl. Holl. Llogd
Zondag zullen de alhleliekwedstrijden van
den N.V.B, om het districtskampioonschap FBISIA, thuisr., arr. 19 Juli te Falmouth
van het Noorden en den zilveren alhletickKon. Aederl. Sloomboot-MaaiscnaDpii.
APOLLO, Amst.—Skelleftea, pass. 18 Juli Kopenhagen
beker voor voetballers op het Forwardterrein alhier plaats vinden. Zooals men toch ATLAS vertr 19 Juli v Malta n Piraeus
immers weel. heeft de N.V.B, reeds eenige BACCHUS arr. 19 Juli v Pensaeola18te Ruenos-Avrei
Amst—West-Indië, ank.
Juli bij Deal
jaren, inziende, hoc noodig de beoefening FAUNA.
LEDA arr. 17 Juli v Amsterdam te Swansea
van afhletiek is voor hen, die de voetbalMINERVA vertr. 19 Juli v Botterdam n Pensaeola
sport beoefenen, ook de alhlcliek in zijn beNIOBE arr. 20 Juli v Amst. te Kopenhagen
scherming genomen, voor zoover het bePOLLUX vertr. 18 Juli v Gibraltar n Malta
ZEUS, Cagliari—Bott., arr. 19 Juli te Deal
treft bij den bond aangesloten vereenigingen.
Sioomvaartmaatschappij » Oceaan.*
i
Te betreuren is het daarom, dat van alle STENTOR arr. 18 Juli v Batavia te Londen
Noordelijke vereenigingen slechts vier zich
B
n en; tiic omen
hebben aangegeven voor deelneming,' n.1.: AMSTERDAM. 20nJuli IJssel, st., v Skutskar
Forward, Be-Quick, V.I.A. en H.S.G. uit HooMAASSLUIS, 20 Juli Cromer, st, v Harwich. Batagezand.
vier 11, st, v Londen
LEITH, 18 Juli Mascotte, st., v Botterdam
Gelukkig zullen de geïnterneerden batail18 Juli La Campine, st., v Rotterdam
lóhsgewijs ook vertegenwoordigd zijn. zoodat NEW-YORK,
Wieringen, st., v Huelva
de wedstrijden Zondag niettemin interessant ROSARIO.
19 Jnli Yildum, st, Botterdam
beloven te worden. Het zijn de bataillons ST. VINCENT, 19 Juli Cornelis,v st.,
v Cardiff
Ha'wke, Collingwood en Benbow.
Gepasseerd:
Het programma voor de vereenigingen beSAND KEY, 19 Juli La Flandre, st, v Amsterdam
staat uit: hardloopen 100 M., hardloopen
n Baton Rouge
400 M., hardloopen 800 M., hoogspringen,
Vertrokken
speerwerpen en estafetteloop van 4 maal IJMUIDEN, 20 Juli
Elisabeth, st. n Helsingborg
100 M. In elk nummer zullen 4 personen MAASSLUIS. 20 Juli Batavier IV. st, naar Londen
Telegraaf XVIII, st, n Goole. Cornelis, motorb., n
elke. vereeniging vertegenwoordigen.
id. Modesta. st, n id. Zuid-Holland, st, n Newcastle
Wc brengen nog in herinnering, dal de zilveren wisselbeker thans in bezit is van Be- HELLEVOETSLUIS, 20 Juli Cito, Salomons, naat
Grimsby
Quick, die het vorig jaar het Noordelijk
BRISBANE.
16 Juli Van Overstraten, st, n Batavia
kampioenschap behaalde.
GRAVESEND, 17 Juli Neezartie, Moesker, naar
Tevens slaan ook vrije nummers op. het
Christiania
programma en wel: eeh liindcniisloop over HULL, 20 Juli Protessor Buys, st, naar Rotterdam
110 M. met 10 hindernissen, touwtrekken
Minister Tak, st, n Harlingen
vau ploegen van 11 man, waarvan de cantain MONTF.VIDEO, 17 Juli Monnikendam, st. n Amst
niet meetrekt, hardloop over pl.m. 100 M. NEWCASTLE N.Z.W, 16 Juli Le Maire, st, n Java
18 Juli Roggeveen, st,v Buenos-Ayres
met zeer gemengde hindernissen,, wedloop «ST.n VINCENT,
Rotterdam
van jiaren, waarbij de heer geblinddoekt is en TRINIDAD,
15 Juli Magdatena, st.,-n Colon
door een dame langs de baan wordt geLaatste
berichten.
mend, en ecu wedloop van aan elkaar verVLIELAND, 20 Juli vertr. Duiveland, st, n Newcastle
bonden drietallen. Aan elkaar verbonden in AMSTERDAM. 20 Juli
aang. Elve, st, v Londen
(iien zin, dat de drie aan elkaar bevestigd IJMUIDEN, 20 Juli vertr. Eemstroom, st, n Huil
Constance Catharina, st, n Sunderland
worden, terwijl de middenste met het gezicht tegenover de beide vleugelmaimen is MAASSLUIS, 20 Juli aang. Gaasterland, st, v Goole
'Vertr. Botterdam, st, n Leith. Zeemeeuw, motorb.,
gesteld en dus achteruit loopt.
n Grimsby
Men ziet dus, een aantrekkelijk varieeBEVEZIER," 19 Juli gep. Trompenberg, st, v Rosario
rend program, dat wel de belangstelling vern Amsterdam
dient.
BBISTOL, 18 Juli aang. Texelstroom, st, v Amst
DUNGENESS (East Bay), 19 Juli geankerd Dolfijn,
Voetbal.
Speelman, v N. Waterweg n
Het bestuur der I'oolbull-Associalioii in EngeGEFLE, (i Juli vertr. Geziena, Koopman, n Groningen
Baltic, Kramer, n id.
land heeft b&sloten. dat in het seizoen 1915—
GOTHENBUBG, 12 Juli vertr. Marchiena, v.d. Laan,
1916 «een professional voetbalwedstrijden zuln Dover
len gehouden worden. Ook de corpswèdstrijden
GRAVESEND,
19 Juli vertr. Waterploeg, Sloots, naar
tusschen
landonontmöetingen
Engeland
en de
Höganüs
Schotland, "Wales en lerland zuilen niet geHULL, 18 Juli aang. Bijnstroom, st., v Amsterdam
houden Worden.
LONDEN, 19 Juli aang. Maasstroom, st, v Amsterdam

.

....

Import st, v Rotterdam

In lading Rensiena 11, Eppinga, n Christiania

MONTEVIDEO, 17 Juli vertr. Monnikendam, st,

Herstemming Gemeenteraad.
Bel 1 ingwoldei Aantal geldige st. 340.

D. Roelofs !19jSE. F. Sap 172 eu H. Zwiers 170
Gekozen de heeren E. F. Sap en H. Zwiers.
W i 1 d o r v a n k, 20 Juli. Bij de heden gehou
tien herstemming voor een lid in den gemeenteraad werden uitgebracht 892 geldige stemmen.
Verkozen werd de hoer P. Zwartsciiberg,
(vrijz.) met 513 stemmen.
De heer M. Buitenkamp (s.d.) verkreeg 379

stemmen.

Op s lerland. Uitslag herstemming gemeenteraad. District I: .1. Sijtsma (lib.) 226,
S. Vonk (s. d.) 332, beiden te Ureterp. Gekozen S. Vonk.
District III: L. 11. Gevekc (s. d.) te. Kortezwaag, 310. S. de Jong, (s. d.) te Lippenhuizen
282. Jï. Otter (lib. aftr.) te Kortezwaag 335,
P. Veenland (lib.) Ie Lippenhuizen 279. Gekozen Geveke en Otter.
t
Ti et jerkst erad o el, 20 Juii. Bij
de
heden gehouden herstemming ter verkiezing
van 5 leden van den gemeenteraad verkregen
de heeren 'S. Bv Donaria, (lib.) 1164, B. do
Groot (lib.") 1064, O. Wl. Hoekstra (lih, 1107,
S. W. Oostenburg (lib.) 1101, A. G. v. d. Ploeg
(ehr.-hist.) 1088, _. W. Sibma (a.-r.; 1100, R.
D. v. d. Veen (chr.-hist.) 1019. A. Wl Veenstra
(lib.) 1080, K. K„ Vlieger (chr.-hist., 1076 en
J. 1), de Vries (a.-r.) 1107 st.
Alzoo gekozen de heeren S. B. Douma, O.
W. Hoekstra, ,T. I). de Vries, S. W. Oostenburg
en K. W. Sibma.
Coevorden: 20 Juli. Bij de heden gehouden herstemming van 3 leden voor den gemeenteraad waren uitgebracht 636 stemmen,
waarvan 17 van onwaarde.
Hiervan waren uitgebracht op: G. Benes
395, E. Kl ouwen 255, 'M. Kropvcld 368 en PK.
Roos Dz. 393, zoodat gekozen zijn de h-h G.
Benes, M. Kropveld en Ph. Roos Dzn., allen
aftr. leden.
D win gel o 289 st. Gekozen de heer K.
Fledderus 191 st De heer E. J. BloemeHs
verkreeg 98 st.
Rolde. Bij de herstemming tusschen de
heeren Betering en Vrijs werd eerstgenoemde
gekozen.
Smilde, 20 Juli. Bij de heden gehouden
herstemming voor den raad onzer gemeente
zijn gekozen do heeren D. G. B. van Hage en
.1. Brulgginik Hzn., beide vrijzinnig, respectievelijk met 381 en 373 stemmen. Op de heeren
K. Brink en R. Offrioga Waren respectievelijk
.'ui' en 351 stemmen uitgebracht. Beide laatslen
zijn anti-rev

'

n

Ver. Kon. Cont.
NEW-YORK, 18 Juli aang. Rofterdam, st, vau
Avonmouth
NORFOLK, 19 Juli vertr, Mizar, st, v Rotterdam a
Gultport
PORT TALBOT, 18 Juli aang. Johanna, st, v Cafen
SKAGEN, 15 Juli gep. Catharina, zeilsch., v Stockholm n Amsterdam

KERK- en SCHOOLNIEUWS
Ned. Herv. Gem. Bedankt voor Driesurn ds.
ft Steenbeek te Dirksland.
fier. Gem. Bedankt voor Warfum ds. D. Stenhuis te Usselmonde.
Beroepen te Oosthem (Fr.) ds, Scheepsma te
B-oodeschool.
WINSCHOTEN. 20 Juli. In de hedenavond ge-

houden vergadering van het kiescollege der N. H.
G. werd het volgende drietal geformeerd:
Ds. Van Dorp te Veendam, dr. Hellema te O.
Pekela, ds. Van Weel te Noordbroek.
Hieruit werd beroepen, ds. J. van Dorp te
Veendam.
Voor de betrekking van onderwijzer aan de school
te Kielstcrachterweg te Hoogezand hebben zich 20
sollicitanten aangemeld; voor die van onderwijzeres
te Kteinemccr 43.
UITHÜIZERMEKDEN, 21 Juli. Voor de vacante
betrekking van onderwijzeres aan de o. I. sclrool te
Koodeschool hebhen zich 13 sollicitanten aangemeld.
Men verzoekt ons te melden, dat de voordracht
voor de benoem ng van een onderwijzeres aan de
o. 1. school te Zuidhom, niet alphabetisch is opge-

maakt.

BURGERLIJKE STAND.
APPINGEDAM, van 14—20 Juli.
Geboren: Jantina, d. v. R. Fruitema en T;
ïlagénus te Opwierde.
Ondertrouwd: J. Kappen 22 j. te Delfzijl en
G. Bont 18 j. te Appingedam.
Getrouwd-: S. Bottinga en G. van der Ploeg
ANLOO, van 1-15 Juli.
Geboren: Jantje^ d. v. M. Koes en H.
Okken. Hindcrikus, z. v. L. Hollander en J.
lladderingk. Luitje, z. v. J. Iladdcringk en

E. C. Houian.
Ondertrouwd: G. Kuipers, 31 j. en E.
Assies, 19 j.
Gehuwd: P. Udding en H. Okken. R.

J. Mulder en A. Huisman.
O verleden: Hendrik Pepping, 70 j, wedn.
v. T. Huisman. H. Mulder, 61 j., ongeh. Grielien Wiering, 84 j., wed. H. Johng. Boelof,
3 mnd., z. v. J. Tingen en 11. de .longc.
Albertus, 5 mnd., z. v. 11. Homan en L. Hingslman. Grietje Pronk. 55 i., echtg. v. 11. KlaasSt'MS.

WARFFUM, maand Juni.
1 Geboren: Hendrik Germt, z. v. F. B. Zuidema
_. G. Dekker:
Overleden: Adam Klazes Bijlsma 71 j. ongeh
levenloos kind van ,W>. Hoekzema en G. van
der Tuuk.

Beperkte tramdienst

GBOKISGES-DRACHTEII.
(Vanaf 5 Juli 1915.)
(

Dinsd.
Groningen v. 6.53 8.51 1.27 3.05 5.— 8.34
NT_L
» 7.20 9.18 1.54 3.35 5.27 9.01
Peize
» 7.34 9.32 2.08 3.51 5.41 9.15
Roden
> 7.47 9.45 2.21 4.10 5.54 9.28
Leek
» 8.15 10.13 2.49 4.41 6.22 9.56
Marum
a. 9.— 10.58 3.34 5.30 7.07 10.41
Drachten

I>K A C II TEN-G K.O MIJiO E W.
Dinsd.
Dinsd.
Drachten v. 4.15 6.08 7.30 9.28 12.42 4.41 8.15
» 515 6.53 8.15 10.13 1.27 5.26 9.00
Marum
Leek
» 5.58 7.2f 8.46 10.41 1.55 5.54 9.28
» stopt 7.34 8.59 10.54 2.08 6.07 9.41
Roden
7.48 9.18 11.08 2.22 6.21 9.55
Peize
»'»
Groningen a. 0.52 8.15 9.45 11.35 2.49 6.4810.22
N. T. M.

Telegrafische berichten.
Beursoverzicht.
AMSTERDAM, 21 Jnli. J)e Amerikaansche
afdeeling ter Amsterdamsehe Beurze verkeerde
heden in kalme stemming.

Steels prijshoudend.
t
Amals iets beier, terwijl Missouris gevraagd
werden op óllfifi pet
Denv. Rio's aanvankelijk aangeboden, later
iets o ploopcnd. Marines zwak, terwijl in MaxwellWaarden zoo goed als niets omging.
De Petrolcunial'deeling leverde niet veel bijzonders op. Koninkl.,
Gecons. wat zwakker.
Ltiims iels beter. Zuid-Perlakken prijshoudend.
MijflWïiarden als gewoonlijk zonder affaire.
Cuiturei. iets Zwakker.
Gewone Vor.sleiüaiiden J94y2 Actions 182 a
183, Resc. liandel iets heter 164T,« a ICS.
Tabakken zonder affaire, terwijl de koersen
geen belangrijke verschillen aantoonden.
Rubbers met beperkten omzet wat vaster.
Ook Scheepvaartaandeeien wat boter.
Nat. Slaalsfoiulsen prijshoudend.
Russen tol lagere prijzen aangeboden.

.

Wisselkoersen.

Londen 11.813/4, n.m%.
Berlijn Hamburg 50.35, 50.85.
Parijs 44 32, 44.82.
Slotkoersen.
Amerie. Car Cy. C. v. gew. A. 53.
Un. States Steel C. C. v. gew. A. 648/8,
Miss. Kans. Texas C. v. A. 57/8

.

Tweede Kamer.

's-GRAYI'XHAGE, 21 Juli. De Tweede Kais hedenochtend terstond in Co mi tégen e.ra al gegaan, zonder eerst iv open-

nieK

bare vergadering te zijn bijeengekomen.
Later bericht. Naar verluidt, zal het
Comité-generaal, zooal niet den geheelen middag, dan toch een groot deel daarvan voort;
duren.
voorzit ler der Kamer mr. H. Goeman
Borgesius, leidde ook heden in verband met
zijn lichte ongesteldheid de vergadering niel,
doch zal hoogstwaarschijnlijk die van morgen wel weer kunnen pres'ideeren'.

(

Een Engelsche vliegmachine.

In do streek over de Njemcn deed hij een
parueeicü aanval op onze loopgraven ten IN.
O. vau Soewalki.
Op 18 Juli beschoot" de belegeringsartillerie
van de vesting Nowo-Gcorgiewsk mei succes
de vijandelijke colonnes.
Tusschen' Weichsel en Bug naderde, de vijand 19 Juli voorzichtig ons nieuw front.
Aan de Bug werden de vijandelijke aanvallen van Krylow tot Sokal voortgezet.
Bij Sokal vorderde de vijand eenigszins aan
den rerh ler-rivieroever.
Aan de. Dnjeslr maakten- wij 19 dezer 500
man gevangen en veroverden 5 mitrailleuses.
PETROGRAD, 21 Juli. (Tel. Agentschap).
Communhiqué:
Krijgsgevangenen van het 6c Oostenrijksche
seho 'corps, begin Juli bij Cholm gevangen genomen, verklaren, dat de Duitschers 5000 Russische gevangenen hebben gefusilleerd.
De later aankomende ,soldaten zagen een
groot kerkhof, waar ze begraven waren.
PETROGRAD, 20 Juli. (Tel. Agentschap.) Het
.offensief kier zeer aanzienlijke Duitsche troepenmachten, die tegen het Russische leger in
het Zuiden en het Noorden o]>ereoren, schept
een toestand, waarvan de ernst niot ontkend
wordt door de Russische militaire kringen.
Volgens de „Roeskoje Invalide" is de strijd
aan het Russische front de gewichtigste van
den geheelen veldtocht, aangezien de Duitsche
militaire autoriteiten erkennen, dat Rusland de
voornaamste tegenstander is en dat geen enkele
ernstige operatie aan het andere front mogelijk
is vóór de nederlaag van het Russische leger.
Andere militaire critici e o nsta leeren, dat de
toestand aan Russische zijde good is. Hot front
tusschen Bug en Weichsel is sedert de doorbraak van den vijand aanzienlijk korter geworden, n.l. van GO tot 30 werst verminderd.
Totnutoc werden de krachtige aanvallen oj>
dit front afgeslagen. Alleen Krasnostaw1, dat
geen enkele militaire waarde heeft, is aan den
vijand gebleven, maar de weg naar Cholm
bleef aan de Russen.
Vooral vnn belang is het Russische succes
tusschen Goeisjwa en Bug.
Militaire critici wijzen er op, dat de beweging der vijandelijke hoepen steeds langzamer
wordt, dat zij buitengewone verliezen lijden
zonder strategische successen le behalen.
De stellingen der Russen aan het Woichselfront achten do deskundigen vrij gunstig en
zij hechten groote Waarde.aan het succes der
Russen, die de aanvallen aan het front Vükolaz
- liychava 'afsloegen.
Italië en de oorlog.
ROME. 20 Juli. (Reuter). Communiqué:
Langs het geheele Isonzofront werd ons
offensief gisteren met kracht voortgezet. Wij
vorderden vooral op hel: Carsoplateau.
's-Avonds hadden wij nieuwe loopgraven
veroverd en weer 500 gevangenen gemaakt,
waarbij 5 officieren.
Ondanks de vermoeienissen konden wij ons
snel in de gewonnen stellingen versterken
en de nachtelijke aanvallen van den vijand
weerstaan.
De strijd duurt voort.
UDINE, 21 Juli (Vaz. Dias). Na vier uur
gewerkt te hebben, slaagden de Italiaansche
genietroepen er in de spoorwegbrug over de
Isonzo te herstellen, die de Oostenrijkers hadden vernield. VooVloopig was er een pontonbrug over <le rivier gelegd.
Heden kon de eerste trein passeeren en Monfalcone bereiken, waar hij met groote ge%tdrif't werd ontvangen.
KEULEN. 21 Juli (Vaz Dias). Naar de
Italiaansche bladen melden, zal' binnenkort
een tweede Italiaansch! groenboek worden
uitgegeven naar aanleiding der Oostenrijksche roodboeken. Tevens zal het nieuwe documenten, betreffende de voorgeschiedenis
van den oorlog, bevatten.
LUGANO, 2P Juli. (Reuter). Volgens berichten uit Bari zijn 500 leden van de bemanning de ..Garibaldi" gered. Het aantal
slachtoffers bedraagt dus circa 50.
Overlevenden verhalen: Het kruiscreskader
waartoe de ..Garibaldi" behoorde, was bezig den spoorweg Ragüsa-Catarol le bombardeeren, toen men drie duikbooten zag

PHILIPPJNE, 21, Juli. Hedenmorgen 6 'u.
10 min., landde in deu Van Wijkhuizenpolder op een bietenveld een Engelsche vliegmachine, die bemand was niet twee Eng;
officiepen en bewapend met cene mitrail-'
leuse. Zoodra zij geland waren, slaken zij de
machine in brand. De officieren werden geïnterneerd en naar Terneuzen overgebracht.
De mürailleusc, die bijna niet beschadigd 'naderen.
Was, werd naar hier vervoerd. Van de vliegUit verschillende landen
machine, bleef niets dan bet ijzerwerk over.
WASHINGTON, 20 Juli. (Reuter). Na' een
discussie van 2 uur keurde het kabinet ,WUSchip in brand.
son's ontwcrpnola aan Duitschland goed.
DUR'BAN. 20 Juli. (Reuter). Het stoomschip
I„Ben
Naar verwacht wordt, zal zij binnen een
Allah", op weg naar Australië met 800
paar dagen gereed zijn voor overseining naar
landverhuizers aan boord, staat in brand in Berlijn.
voile zee. 800 mijlen ten Oosten vau Durban.
Over
inhoud werden geen mededeelingén
Het stoomschip „Ohaki", 150 mijlen van de gedaan, den
t
plaats der ramp verwijderd, ontving draadWASHINGTON, 21 Juli. (Vaz Dias). Uit geloos bericht en spoedt zich naar de „Ben
zaghebbende, bron wordt verklaard, dat in de
'Allah" ler hulp.
nieuwe nota aan Duitschland niet zal worden afgeweken van de houding, die iv de
DE OORLOG.
vorige nota is aangenomen.
Van 't Westelijk gevechtsfront
Geweigerd wordt hoewel de toon van de
nota vriendschfeppelijk gesteld is, om de DuitPARIJS, 20 Juli. (Reuter). Avondconniuiniqué. Er had alleen plaatselijk
kanonvuur sche opvalling Ie aanvaarden. De staatssecretaris Lansing bevestigt, dat het geval met
plaats.
hevig
Reinis werd
beschoten. Vele burgers de ..Orduna" geen deel zal uitmaken van de
nota.
kwamen om.
Maandagnacht heeft een Fransch luchtschip
NEW-YORK,' 20 Juli. („Tel."). In verband
23 bommen op een militair depot te Vigneulmet de slaking bij cic Standard Oil hadden
les en Hatloji-Challcl gcworjicn.
hier lieden ernstige relletjes plaats.
De politie, die de orde trachtte te handhaVan het Oostel. gevechtsfront.
ven, werd met slecneii gebombardeerd, zooPETROGRAD, 20 Juli. (Tel. Agentschap.) dat Zij ten slotte van den stok gebruik moest
Communiqué:
maken en zoo slaagde zij er eindelijk in de
Gisteren blecr de vijand vooruitkomen in de menigte uiteen te jagen.
streek Riga -Sjawh aan het front Grünhof—
Verscheidene schoten werden gelost, maar
Zagorv ■- -Kneepy.
niemand werd gewond.

"

"

Beurs van Amsterdam.
(Per telefoon.)

Amsterdam, 21 Juli 1915.
V.
L.
H
Staatsleeningen.
pet" oers. koers,Ikoel s
.',
üederl. leening 191.. üOO—I2OO
b
102'/, 102 102%
do. »_ 1590—11000 5
d9.
101'/- 101% 1017,6
Med.-Cndle, leenins 19ir, j 100—1 500 r>
100'/» 100% 100%
do. 1915 11000
do.
5
100% 100%
Cert. Ned. Werkel. Schuld
8
73% 737 a
73
do.
do.
do.
63'/s
21/
62»/i6
63Vs
Grootb.-ObL Ned. WerkeL Schuld JJ£
62%
do.
do.
do.
do
3
21/,
«10.
do.
do.
631/.
l*«rtiit;al. Tabak Obl.
4% 85
84% 851/*
4
Nfliuije. i'erpit. buitenl. scll.

, ,

—_ __
—— __
—— —

—-

5
AfemUalë.
'66-87
do.
Leen. '90-99 P.s. 100 4
5
Itrnscilie. Fund. P.s. 20-100
do.
6
Oblig. 199* P.s. 100
t'liili. Oblig. JS9S 100 p.st.
6
doIM. st. 20-100 1906
41/5
Columb. Oec. buit. seh, O. '99 :i
Oom. Itii.iil.li, k
"l/rusfay. Leening 1890
Obligatie 1692
do.
S/s
.VoucicHeJ». Dipl. sca 20-100 3
Leening

.

86%

Prov. en gemeent. leeningen.
'Provinele Groningen'BB-'B9
Uroaingeu, gemeente, 1914
1911-1912
do.
do.
1908
do.
do.
Amsterdam Obligatie 1904
'Ma ravenhage 1907-1910
«otterdam leening 1900-1913
Htjraageu 191»
«Cbiedam 191:!
Uemarang 1911
Utrecht, gemeente, 191 1
Zuid-Holland, 4e «erie 1907

vÜ
4
4

4
4
4

4%
4%
4 1/

91

91
95

4'/j

Bank- en Kredietinstellingen.
Mij. voor Gemcnte f'nvliet obl.
l/t
LlYjJOthci'JtLanc
AruhcTüSclie

. .

' —— ——
—

—
——
—
8% _
—_
—
—
4% —
s —
——
—

tftot. !','.. '--

—
-_—
__—
_—
——
——
——
—
—__
—
——_
_——
——
——
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——_
—
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—
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2
— ——_
—
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po V. K. L. K
„
4'/j
93'/j
's-Gravenh. Hypoth.bank serieB , <■/, 92
Groningsche Hypotheekbank
„ 4 1/, 94 ■ 94>/s
Kederl. Hyp.bank, Veendam
„Oh
Noord-Ned. Hyp.bank, serie B „ 4% 94
Noordelijke Hypotheekbank
„4% 95
Onderl. Hyp.bank v. Nederland , 4 1/ J
Ond. Ned. Hypotheekbank te
Groningen met winstaand. „ 4</«,
Veendammer Hypotheekbank , 4%
92
Westlandsche Hypotheekbank , tlk
I'rieseh-Gron. Hypoth.bank

Winsehotcr Hypotheekbank
Amitordamsehe Bank
Amsterd. Liquidatie Kaa
Credietvereeniging
Disconto en Erfectenbank

Aand.

Geldersche Credietvereeniging
Incassonnnk
Koloniale Bank
Ned. md. Handelsbank A. 11000
Nederlandsche Bank
Ned. Grondbriefbank Obl.
Nederl. Handeimij. CT. A.
do.
do.
rese.
Twcnisebe Bank

.
P

41/,

„„
„
n

"

—
—
—
——
——
——
—

168!/s
120

121Vs
180

m

'—

—

120Vï

229'/j

224/4
4/2
166'/i '64% 165*/,
Aand. 165V4 164% 16415
„
159

Industrieele ondernemingen.

' ———

Waterleiding Aand.
N.-Ned. 15eetw.Snikerfabriek
Scholteiis(W.A.)Aardapp.m.i'abr,
"
Wester Suikerrafr. Aand.
190
do.
do.
Obl. 1910
4.1/» 95
AmerUi».
Amalg. Copp.,Cy. C. v. A.
74"/,
Am. Beet Sngar Cy. C. v.G.A.
48:/4
Cy.
C.v.pref.A.
Am. Beet Sugar
83
gew.
Cy.
C.
v.
A.
51 16/"
Amerie. Can
Amerie. Can Cy. C. T. pref. A,
99
Car & I'oundry Co C. V. A.
56'/a
Car en Foundry Co. C. V. pref. A,
110%
Hide en Leather Co. C. T, pref. A,
32'/ !6
Au_melt.Secur.Cy.(B)C.v.pref.A. spet. 80Am. Smelting en Itefening Co. C. T. A. 78ls/n
Am. Tel. en ïej. Cy. (Ned. Adm. en
Trust Kant. C. r. A. 121%
Am. Tel, en Tel. Cv. (Hope en Co.l C.v.A. 119
Gron,

H K

19272

M

43

50'/j

/5

53

55% 55%
32% 32"/,6

AMSTERDAM, 21 Juli.
door die aan den handel werd onttrokken
Raapolie loco 733/ t a73l|a en lijnolie loco 33 en door de sociëteit van deze rogge geen
contributie kon worden geheven. Niettegena 323/i, Aug. 32, op de Ned. Overzee-Truststaande dit echter bedroeg de omslag van
condities.
jaar
Kolfie. (Medeged. door H. Smith, Groningen.) dit jaar f1062.34 tegen hel vorige
Santos, termijn
20 Juli
f 1129.85, ecu verschil van f 67.51. in'hel
21 Juli
geheel bedroegen de ontvangsten over het
Juli
42Vi
42V2 '
afgeloopen jaar f 1136.34, tezamen met het
September 43
425/8
kasgeld, groot f 1116.35, de som van f 2252.39
December 423/ i 42
en de uitgaven, f 1227.62y,..
Zeetijdingen.
In deze som is echter begrepen f 1100,
welke in Juli 1914 gestort is, in de BoerenSloomvaart-Maalschappij » Nederland*.
leenbank te Baflo. Het balig saldo bedraagt
BAWEAN. thuisr, vertr. 20 Juli v Padang
dus f 1025.061/;.. Van dit bedrag is f 1000 beKARIMATA, uitr., arr. -20 Juli te Padang
KONINGIN DER NEDERLANDEN, uitr., pass. 20 legd in de Boerenleenbank fe Uithuizen.
Juli Dungeness
De bezittingen vertegenwoordigen een beLOMBOK, thuisr., veitr, 20 Juli v Portsaid
drag van f7903.97 of f1221.04Vi meer dan
Koninkl. Holl. Llogd.
't vorig jaar.
Het aantal leden bleef vrijwel stationair;
FRISIA, thuis!., pass. 21 Juli Dungeness
twee
landbouwers traden toe als lid.
Stoomboot-Maatschappij.
Kon. Ned.
De
rekening en verantwoording werd in
20
v
te
Carthagena
arr,
Juli
Deal
DANAE
orde
bevonden.
AJs bestuursleden werden
SAÏURNUS, Buenos-Ayres—Rotterdam, vertr. 19 Juli
herkozen de heeren G. M, Bruins fe Baflo
v Las Palmas
en .1. Voorthuis le Spijk. De heer J. 11.
URANUS arr. '20 Juli v Rotterdam te Londen
Koning van Wagenborgen werd gekozen tot
NORRKOPING. 21 Juli vertr. Voorwaarts, O.'t, d. lid van de kascontrole, de lieer J. P. Feitaan, n Groningen.
sma, van Grijpskerk als plaatsvervanger.
De inleg werd bepaald op 25 cent per
H.A.
|
1

Stad en Dorp.

Vanwege de Jagersvereeniging „Het Noorden" werd op Zondag 18 Juli j.l. le Wrinsum
het
GRONINGEN, 21 Juli.
een schietwedstrijd gehouden. Door
deelname. Geweinig
slechte
weer
was
er
Op de aanbeveling voor leeraar of leerares lukkig hield het weer zich tijdens den wedin de Duitsche taal aan de Hoogere Burgerstrijd goed. De prijzen werden behaald door
school te Terneuzeu, is geplaatst mej. W. H, de heeren D. G. Kalverkamj) le Eenrum en
J. Bongers alhier.
O. K. Cleveringa le Winsum.
Sa
Na afloop van den wedstrijd werd de jaarGeslaagd is als leerares in de huishoudkunde lijksche vergadering der vereeniging gehouden.
mej. 'li. Hofman te Garrelswecr. . ; i Aan het bestuur werd opgedragen moeite te
mmdoen tot het huren van een jachtveld voor de
Geslaagd is voor het vaandrig-examen de vereeniging. De heer J. J. Schuiringa te Groheer A. J. Unikon v, d. Tuuk alhier;
ningen werd met algemeene stemmen als bemS
stuurslid herkozen, i \,' '
Naar ons van betrouwbare zijde wordt medegedeeld, is de regeering voornomens tegen het
Naar de „N. R. Crt." verneemt, heeft het
begin van de volgende week 'de prijzen van
comité, dat indertijd door toedoen,
Joodsche
bloem en meel le verlagen.
opperrabijn
ran
den
van Groningen gevormd
hiermede
zullen
ook
do
maximum
In verband
prijzen voor brood een verlaging ondergaan. is, ten einde in de. religieuze behoeften der
Joodsche militairen, om en nabij Groningen
Het schijnt, dal de wolleveranciers in deze gemobiliseerd, le voorzien, reeds aanzienlijke
provincie, hun wol niet altijd droog afleveren. bedragen voor dit doel besteed. Eén der pieiize
Er wordt althans over geklaagd door het instellingen heeft van de mobilisatie af ongelegcrbestuur. Een advertentie in dit blad be- veer f 1200 voor dit doel uitgegeven, terwijl
de andere instellingen, aangesloten bij het
helst een waarschuwing dienaangaande;
comité, ongeveer gelijke sommen betaald heb*■»
Den 19den en 20sten Juli j.l. zijn hier ter ben. Nog steeds is het comité in actie, om de
Joodsche militairen in het noorden van relistede wederom te zamen ontvangen 150 zoogenaamde Regeeringsvarkens. Deze zijn op gieuze spijzen te voorzien.
dezellde voorwaarden als de vorige zendingen
Mej.
Goudberg, surnumeraire bij de Maatweder onder de slagers verdeeld.
schappij tot Expl. vnn S.S. op het hoofdstation
te
De Minister van Oorlog hoeft bepaald, dat, alhier, 'heeft gisteren met goed gevolg
wanneer tijdens den verderen duur van den Utrecht het klerks-examen afgelegd.
at
huidigen mobilisatietoestand verlof tot herstel
Te Leeuwarden slaagden gisteren voor de
van gezondheid wordt verleend aan militairen
hoofdacte de heeren S. J. Hoorntje te Kolwier betrekkingen vergoeding wegens kostwinnerschap genieten, die belrekkingen ook ham en J. van der Spoel te Heerenveen,,
wc
over den duur van bedoeld verlof in het
De temperatuur van het water in de gemeengenot mogen worden gelaten van de haar
telijke bad- en zweminriehting was heden:
toegekende vergoedingen.
2 uur
m»
6 uur
12 uur
17%
Bij Kon. besluit is voor den vrijwilligcn
17i/2
17i/2
m
landstorm bepaald, dat de officieren voortaan
Aan den heer S. Godfried Hzn. is als ambvoor de pet een geborduurd gouden lauwertenaar
ter secretarie te Hoogeveen een pensioen
velde
ook
een
veldmuis
dragen
krans
en te
toegekend van f 605 en als ambtenaar Van den
hebben, die, in tegenstelling met de veldburgerlijken stand f 24.
muis der manschappen, goud gebiesd is.

.

'

_

Binnenkort, zijn verschillende benoemingen
le wachten van' hoofdofficieren tol commandanten van landweerbalaljons.

Aanstaanden Zondag zal de Vereeniging van
Bibliothecarissen en Bibliotheek-ambtenaren
op hare studiereis naar het Noorden, Groningen
bezoeken. Het ligt in het voornemen des
morgens de Universiteitsbibliotheek, des middags de Openbare Leeszaal en Boekerij te
bezichtigen ; met het oog daarop zal dan ook
de Openbare Leeszaal vooi het publiek van
I—4 uur des namiddags gesloten zijn. Des
avonds vertrekken de leden der Vereeniging
naar Leeuwarden.
De heer P. Kuipers Jr., alhier, is benoemd
lot lid van het Bureau v. Plaatsing van den
Ned. Bond van Handelsreizigers.
Gislermqrgen is de glazenwasseher v. M.,
wonende in de Nieuwstraat, bij het zwemmen
in het N.-W. Kanaal verdronken.

De jonge koe, die gistermiddag in de school
van het Doofstommen-Instituut vluchtte en
daar in een der lokalen den boel vernielde,,
is des avonds om pl.m. 6 uur met behulp
van een oude koe weggehaald. Het dier was
toen gekalmeerd. De diagnose van den .veearts is dus gebleken juist te zijn.

In het „Huis de Beurs" werd gisternamiddag de algemeene vergadering gehouden van
de Sociëteit voor Ouderlingen Bijstand bij
mogelijke faillissementen, onder presidium
van den hoer J. W. A. van Kluijvcr. te Grijpskerk.
Aan het jaarverslag van den secretarispenningmeester, don lieer J. v. d. Berg Bzn.
van Uithuizen; onllcenen wc het volgende:
De toestand der Sociëteit kan, de omstandigheden in aanmerking genomen, gunstig worden genoemd. Gunstig omdat ze voor
faillissementen bleef bespaard.
Ongunstig was echter de omstandigheid.
dat een groot gedeelte van de rogge dooide regeering in beslag werd genomen, waar-
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pet V. K. L. K H.K
Am. Tel. en Tel. Cy. Conv. oblig. "4%
98%
86
Am.Tel.enTel.Cy.Coll.TrustÖbl. 4
Am Tel. en TeL Cy. Convert. Oblig. 4
Bethlehem Steel Cy. goud Oblig. 5
93 '
Central Leather Cy. Gew. Aand.
41 V* 41
Cumban-Am. Sugar Cy. Trust obL 6 pet. 92%
97%
The Studebaker Corp. C. v. gew. A.
80% 79%6
The Studebaker Corp. C. v. pref. A.
95%
United Cigar Manuf'acturers Cy.Cv.A. 46
45»/8 45%
Mill
C.
v.
Stand.
A.
55% 55'%
64% 63% 64%
Un. States Steel C. Cv.Gew.A.
109% 1097:
do. do. C. v. pref. A.
5
do. do. Singk. F. Obl.
99% *

Culturen.
Cult. Mij. d. Vorstenl. A.
do. Bew. v. Winstaand.
Handelsver. Amsterd. A.

195%

186
293

194
182

293

194%
183

Scheepv.ondernemingen.
Java China-Japanlijn.
Kon. Ned. Stoomb.-Mij.
Ned. Amer. Stoomv.My.
do. Seheepv.-ünie
Eoit Lloyd
Stoomv.-Mij. Nederland
do. do. Oostzee
do. do Zeelund

Buitenland.
Int. More. Marine gew. A.afgeßt.
do. do.
do. pref. do.
do. do.
do. Oblig.

Aand. W%
128%
»
241
140

130

131

242
145
142

"

149

142%

"/is 'Vis %
4% gf, o 4%
54%6

Mijubouwondernemingen.
Ptltsburg Coal Company Gew. Aand.

Diversen. (Buitenland).

217/,

6-

22

— ——
—— —
——
—

Maxwell Land Grant Cy. C. v. A.
2%
Maxwell Land Grant Cy. Cv. Incbonds 7%
Maxwell Land Grant Cy. Keatantbew.
51%
Sears Roebuek en Co. O. v. gew. A,
130%
Sears Roebuek en Co. C. v. pref. A.
121 %
Spoorwegen.
Dcli Spoorweg
Holl. IJzeitn Spoorweg-Mij. A.

21 %

76

VI»

51% 51%

106%
/B'%

liep hij 's nachts, was er onraad, dan boden
de korenvelden een veilige schuilplaats.
En was hij overdag nog eens onderweg, dan
wist hij door zn kennis van do Duitsche taal
zich cm uitweg te bezorgen, De kinderen'
8P straat riepen hein luide goedag toe, als;
om te hooren of hij ook een spion was.
Zoo werd eindelijk do Hollandsche grens
bereikt, het land van vrijheid voor zoo menig
vluchteling, en nadat de Aa overtrokken was,
kon de Belg zich weer na dagen van spanning',
in veilige rust begeven.
iWiat hij verder doeu wilde?.Ja dat wist hij
krachten
zoo niet, eerst wildo hij rusten
verzamelen, dan zou hij verder zien.

:

—

Van het Propaganda-comité der Vereeniging
„Volksweerbaarheid" ontvingen we een viertal platen,, geteekend door Louis Raemaekers,
propaganda makend voor algemeenen oefen-

plicht door de duidelijk sprekende tegenstelling van wel- en niet-diênstplichtigen of duidend op onzen „veclitlustigen" volksaard.
Een boekje ontvingen wij voorts van kapt
Van Dam van Isselt betoogende de noodzakelijkheid van een snelle uitvoering van de
Landstormwet.

GRIJPSKERK, 20 'Juli. Vergadering van den
Raad dezer gemeente op Vrijdag 23 Juli, des
nam. 9Vs uur.
"

UITHUIZEN, 21 Juli. Gisteravond had hier
een ongeluk plaats. Een zoontje van B. Maijer,
wonende in het-Lage van den Weg alhier,
bevond zich op den voorste van twee aaneengckoppeldc wagens, beladen met goederen voor,
de veling te ZandeKvöcr. Plotseling viel het
jongetje van den wageh en geraakte toen onder,
de wielen van den volgwagen, met het ongelukkig gevolg, dat do dood spoedig intrad.
DELFZIJL, 2L Juli. Het' heden genomen
Statenbesluit inzake eene sjioorsvegverbinding
Roodeschool—Delfzijl verwekte alhier nogal
vreuigdebetoon.
Uit tal van huizen werd de driekleur uitgestoken, terwijl hedenavond om 7 uur door
Delfzijl's Harmonieorkest een muziekoplocht
door de straten Werd gehouden. Er was veel
volk op de been.

FINSTERWOLDE, 2t "Juli. Gistermiddag is
een wagen met klaverhooi van den landbouwer
L. E. Evers alhier door te krappe draai, omgeslagen en niet de paarden in de diepe gracht
voor de boerderij tcrechtgeko/nen. Een der
paarden verdronk. De 70-jarige arbeider A.
Elzinga, die mede op den wagen zat, werd
vrij ernstig aan een der beenen bezeerd
STADSKANAAL, 21 Juli. Naar wij vernei
men zal tusschen de stations Bareveld en
Boerveenschemond op de lijn Stadskanaal—
Zuidbroek van den N. O. II S. een halte worden gevestigd,, n.l. halte Nieuwediep.
Tevens zal daar eene gelegenheid worden
gemaakt tot kruising van treinen, een zoogenaamd kruisspoor, waardoor treinvertraging
kan worden verminderd.

_

PEIZE, 20 Juli De coöp. Brandwaarborgvereeniging
u zelven" hield een ledenvergadering in het logement Ensing. Tot directeur werd herkozen de heer Jer. Ensing,
tot leden der kascommissie over 1915—1916
werden gekozen de heeren G. Ebbinge, B. Ensing H.zn. en K. Ebbinge Jz.
Aan het jaarverslag ontleenen we het vol-:
gende: Het ledental is 312. -Verzekerd is aan'
Een vluchteling.
onroerende goederen voor f 357020, aan roe-:
Op de grens van Nederland en Duitschland, rende goederen f 171220, aan hooi en granen'
in het Noorden, loopt een vuil, zwart water, f61330, samen voor f589570. Evenals vorige
deele herverde Westerwoldschc
Aa, tusschen Nieuwe jaren werd het verzekerde ten
op
30 April j.l.
bedroeg
zekerd.
De
reserve
Schans en Nieuw-Statenzijl.
Daarvoor stond aan den Oostdijken otever lop ruim f 10.000. De gevoerde administratie werd
Zondagavond j.l. een Belg. Tegenover hem in orde bevonden. Daaruit bleek, dat de ont-.
lag het vrije Nederland, achter hem de plaats vangsten bedroegen aan inleggeld f 65.27, aan
waar hij acht maanden krijgsgevangen ;was. contributie f1398.02y2 aan rente f343.75, totaal f 18080iy2; de uitgaven wegens hervergeweest.
Vlak voor hem blonk het zwarte water, zekering f 197.23, presentiegeld en bezoldiging
hem aanlokkend en tegelijk afschrikkend. En f 119, verdere kosten van administratie f 56.90
totaal f373.13, zoodat de kas sloot met een
door zn hoofd woelden drie gedachten, gevangen, dood of vrijheid. Toen plonste hij in batig saldo van f 1431.91i/2
het water....
De vergadering der leden van de VerJEen 'motorboot pufte snel voort langs de eeniging tot Onderlinge verzekering tegen het
duistere Avallen, Daar plots. verscheen een risico van art. 1638 Burgerl. Wetboek werdt.
gestalte aan den kant om het volgend oogengehouden in het logement Ensing. Tot ber'
blik te verdwijnen naar omlaag* Een klatering stuurslid werd herkozen de heer .1. 11. Staal,
yan waterspatten werd „ vernomen.
Uit het verslag over het afgeloopen boekHet roer omwenden en naar de plaats van jaar bleek, dat verzekerd waren 73 inwohet onheil te varen was het Werk van een nende arbeiders van 49 leden. Aan 14 leden
korte tijdruimte, daar werd nu de drenkewerden kosten van geneeskundige behandeling
ling opgevischt, kon hij zich prijzen de vrijbetaald voor 16 inwonende arbeiders, aan 8
heid herwonnen'te hebben.
leden de vcrplegingskosten voor 9 inwonende
Het was een lang verhaal dat de vluchteling arbeiders.
:
aan zn redders deed. Lang en ontroerend. Al
De ontvangsten bedroegen totaal f 194.88,
de ontberingen aan te hooren die hij onderde uitgaven totaal f 178.05, waaronder aaii
vonden had.
geneeskundige behandeling f 47.10, en aan verKrijgsgevangen gemaakt bij Nieuwpoorf, na plegingskosten f 77.50, zoodat het voordeelig
eerst drie» maanden gestreden te hebben, was saldo "f 16.83 bedraagt. De reserve bedroeg
hij door de Duitschers naar een gevangenkamp op 30 April j.l. f319.40.
i-m
in centraal Duitschland gevoerd.
Slecht was de behandeling die hij en zn
ANNEN. 21 Juli. Met ingang van 1 Aug.*
is aan onzen brievengaarder, den heer I. ten/
gezellen ondervonden, nog slechter het voedsel. En steeds bleven bij hem de gedachten Bosch op zijn verzoek eervol ontslag verleend.;
aan vlucht. Elke gelegenheid om iets te beROLDE, 21 'Juli. Nu in onze gemeente de
machtigen, wat hierbij te pas zou kunnen
heidevelden steeds verminderen, gaal ook het
komen, werd gretig aangepakt.
Van straatmakers wist hij een kaart weg te aantal heideschapen achteruit. Gisteren werden
nemen. De laarzen, die hij aanhad werden tot er meer dan 25 door Friesche kooplui opgeschoenen versneden. Op andere wijzen kwam kocht. Verleden weck gingen er ook reeds heeie
hij langzamerhand in het bezit van een burtroepen door het dorp.
gerpak. Een blauwe bril zou een deel van het
Naar men zegt, zijn ze groolendeel.s voor
gelaat bedekken, van koper werd een trouwDuitschland bestemd. De ooien brachten van
f'lo tot fl2 op; de weerschapen van f 15 tot
ring gedraaid. Zoo vermomd wist hij tusschen werklieden weg te komen. De spoor18 gulden.
staven naar het Westen waren zijn gids. Meest
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95

95

107»
87%
87'/,

N.-Brab.spw.Boxtel-Wesenobyp.o.4%
do.
do.
do.

do. Aand.
do.
do.
do. gest. obl. 75-80
do.
do. 2e Hyp.
Z.-Holl. Electr. Spoonv.mij 1909 obl. 4%
Amerika,

Atcnis-Topeka Cert. van Aand.
da
Cert. van pref. Aand.
do.
4
Algem. Hyp. obl.
do.
Adjustmentßds.obl. 4

.

do.
Conv.Goud-Bs. 1905 4
Balt. en Ohio Cert. van aand.
Centr. Pac. le Ref. Hyp. Obl.
'4
do. do. Mortg. G. Obl.
C%
Ches. en Ohio Cert. vau Aand.
Chic. & Erie le Hyp. Obl.
5
Denv. en Bio-Gr. Spw. Cert. v. Aand.
jio. do. pref. Aand,
do. do. leGec.Hyp.G.obl.
4%
do. do. le Hyp. ob!.
4
Aand.
Spoorweg-mij.
gew.
Erie
Aand.
pref.
do. Cert. van le
do. Origin. «Fe prêf. Aand.
4
do. Gen. Lien Bonds
Illinois Central obl. in goud
4
do. Leas L.Stock C.v.A.
4Kans. City S. P.. Cert. van Aand.
do.
do. pref. A.
do.
do. le Hyp. obL
3
Louisv.
Jcflers Br. obl.
4
en
Nashv.
obl.
6
Louisv.
S
do. do. 2e Hyp. obl
Miss.Kans. Texas Cert. v. Aand.
c.v.prci.A.
do.
do.
4
do.
do. lo Hyp. obl.
4
do. 2e Hyp. obl.
do.
6
Miss. Pacific obl. 1915
N.-Vork Ontar. en West. Aand.
N.-Vork I'ensvlv.i'Oliioobl.
4%

,

*

—— —.
—— ———
-— -—
—— —— ———
— ——
—
92% ■ — —
——
—
v>/ —
—— ———
—— —— '
— — —4%
—— —79% ——
—
—— ——
—— ——
—56% — ——
—— "87%
—— ———
— —
——
— — ——
—

V K: L. K H. K

pet.

Mij L Ex. t. Staatsp. 1-10 serie '13 O. 4%
Mij. t. Ex. v.Staatsp. 11-20serie'130.4>)5
5
do.
do. Leening 1915
Ned. CenlTaalSpoorwegMij. 1914 0.4%
do.
dodo.
4
Ned.-lnd. Spoorweg-Mij. 191:ï-'14cDl.17,

.

94%
50%

90%

18%

18%

99%
99%

100

91

m

83
997,
75 16

92%

86%
86
66%
5

4

70
71
23",% 23%
36

24

39% 6
64
84%
23

4

67% 6

59

S*/,«

18

717.6
47%
26%
98%

22%
56% 57

5%
16
71 V,
47%

5%

25
56%

25%

— — ——
— —
— " — —
— ——
— ——— ———
—— —— ——
—— ——— —.—
—
■ — ————
— ———— —_——
—
~
— ——
—— —— ——
—— —— ——
—
— — ——
——
98%
—

pet. V. K. L. K. 11. K
& West. CerL v. gew..A.
I
91
91
4
do. do. Gec. le Hyp.obl.
4
do. do. Converl. bds.
99% (
5
100
Oregon Calii. le Hyp. in goud
100%
5
Oreg. Short gec. 1 e Hyp. obl.
8% 99%«
Pensylv. Sp. ConverL
St. h. &S. Fr. C. le pr. A
10
10% 107i
2e
A.
pref.
5%
do. Cert.
do. do. General Lien
5
-»
do. gecons. Hyp. Obl.
4
St. Louis & S. W. Obl.
4;
St. P. Minn. & M. gec. ObL
6
4%
do. do. ObL Goud
i
do. do. Mont. Ex't. Ob.
Cy.
gew. A.
86%
South Pac
A.
gew.
86'/, 83
do. da C. v.
Goud
4
85
do. do.
ObL
4
82% 80%
do. do. Convert.
12% 12% Wit
South. Railw. afgest. aand.
1267; 126%6
Union Pacific C. v. gew. Aand.
do,
/8% —I
bo. pref. aand.
96'/, 9B7is 96'/i
4
do.
do. goud obl.
4
88
do. do, Convert.
W. N.-Vork & Pens. C. v. A.
5
38%
do. do. obl. in goud
'4
do. do. Gen. Mortg. Bds.

Korf.

.

Tramweg maatschappijen.
Madoera Stoomtram A.
do.
pref. A
do.
Passoeroean Bt.Tr. Oblig.
Rott. Tram Mij. Aand.
Sam. Joana St.tr. Aand.
do. do. Oblig.

.

Premieleeningen.
Nederl. Amsterdam f 1000
do.

do.

1100

do. Gemeente-Crcdiet
do. Pal. v. Volksvlijt 1807

do.
do.
do.
1809
do. Rotterdam nOOAand. :"
Kruis
A.
do N.-H. Ver. Witte

Prolongatie 2W»

*
*

3
3
3
f

63

68

98
99

.98%

73
L5O

74%

98

98%
—.—
99
73

99%

komkommers le srt. f 3,—5.50,2esrt. f 1.90-2.75

Telegrafisch Weerbericht

van't Koninkl.

Nederl. Meteorol. Instituut
21 Juli 8 uur 's morgens.

_

per 100, perziken le soort 12-25 et. 2e soort
4-10 et, meloenen le srt. 40-95 et, 2e srt. 15-35 et.
pruimen 3-12cL p. st, bloemkool le srt. f 8.—16
2e soort 12.—7.— per 100 stuks, kasdruiven
f 0.64-1.18, witte druiven f 0,50-1,56, tomaten
f 0.24-0.42 per kg., snijboonen f 2.10-3.40,
5 prinsesseboonen tO.BO-1.40 per 1000. (N, R.Ct)

Heden
zacht en kalm,
onze beste _eef
JAN LAMBERTUS HOFSTEE,
in den ouderdom van ruim 28 jaren.
Uithuizen, 19 Juli 1915.
Familie HUIZINGA.

BaromJ?^! |~ =T_3
*5i
3 'fS £*L

_

Plaatsen
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_
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LONDEN,

19 Juli.

Metalen. Koper 74.5/0 contant, 7515/0 op 3
a wrmnd. Electrolytisch 91.—/0. Tin 167.10/0 conNEDERLAND.
tant, 162.—/O op 3 mnd.
Groningen 761i760iwzw 31 z. bew. 17 15 6 Lood 2410/0 Zink 102.—/0 a 90.-/0. IJzer
Helder
761J760! west 4 bew. 17 15 3 —/0 contant, —/O op 1 mnd.
De Bilt
762 761 „
3z. bew. 17 15 2
HULL, 19 Juli.
Vlissingen 762 763! wzw 3
17 16 0
Maastricht 1763 763 zzw! il ,
16 13 0 Lijnolie loco 24/4t/s, Sept-Oec. 25/4%.
NEW-YORK, 19 Juli.. (Goederenmarkt)
DUITSCHLAND.
Sylt
760)758; wzw 4 betr. 16i 15| 9 Locostemmingen. Petroleum, Mais en Koffie
hamburg
763 760 zzw 2 regen 17 1314 prijsh. Reuzel traag. Tarwe en Meel vast.
Memel
763 760; ono 1 z. bew. 16 17j 0 Suiker nauwel. prijsh. Tin stil.
Dresden
i766 760 zw 3 bc.v. 15 19 0
19 juli 17 juli 16 juli
Karlsruhe
4 betr.
765 763 „
14 17i 0 Katoen oplevering luli 8.75 890 8.95
Aug. 885 9.— 9.05
i.
NOORWEGEN en ZWEDEN.
„
Middling Upland 925 9.40 9.25
Christiansd |
753 zw I 2z. bew.i
14
Petroleum. Qeraff. in kist 9.75 9.75 9.75
Hernosand
15
759 zo 2 »
„ Credit balances 7.50
1.35 1.35 1.35
Stockholm I 759 „' 2 betr. I 17
„ Standard White 4.— 7.50
7.50
4.— 4.—
in tanks ."
DENEMARKEN.
»
„ id. te Pbiladelphla 7.50 7.50 7.50
Kopenhagen '762 i i II i 16 i
75ö|
Skagen
1759
zw | il bew. I 15 141 Terpentijnolie
De beteekenis van de cijfers voor de wind- "Reuzel. Western Steam 8.47 852 8.52
sterkte is: 0 windstilte, 1 zwakke koelte, 2zeer Talk. Prime City
6%
6%
6%
zwakke wind, 3 zwakke wmd, 4 matige wind,
3
a
Suiker. Muscovad
g"
5 Irissche wind, 6 stijve wind, 7 sterke wind,
krachtige
wind,
9
9 storm, 10 krachtige storm,
(
a4'B3a 483
ofiT„„»r,-„ Mt
96TestG
en trit (l 483
11 zware storm, 12 orkaan.
4-86 486 486
o.— o.— o.—
Geraff. granulated.
OVERZICHT.
6.10 a 6.10 a 6.10 a
(
M
Hoogste barometerstand 763.2 mM. té meel
6.30 6.30
( 6.30
München (Duitschl.); laagste 752.2 mM. Mais. Western
87
87
87%
„ per Mei ,
te Skudesnaes (Noorw.)
o.—
„ per juli
Verwachting, geldig tot den avond van
i o.—
22 Juli: Meest matigen "W. tot Z. wind, Tarwe voorj. no. 1 North. 123%*, 158% 160%
126% * 142% 144';,
» Roode Winter
meest zwaarbewolkt met tijdelijke opm levering jan.
klaringen, wellicht eenige regen met
geringen onweerskans, iets warmer.
„ „ luli
Sept.
117^ 115% 116%
Verwachting voor de prov. Groningen
a
"a
en Noordelijk Drenthe.
op levering Juli
In het Noorden ligt eene depressie,
( 6.89 a 6.87 a'689
die echter niet diep is en naar 't schijnt „ »
oeP' ( o._ o.— 0.in Noord-Oostelijke richting aftrekt.
7%
-„ Rio no. 7
7%
7%
De hooge druk in het Zuid-Westen T<n StrauV
( 37.12 a 37.50 a 37.50 a
t.n
otraits
is weer iets toegenomen. Regen viel
'',/.'{ 37 62 37.75 37.75a
vooral in het Noorden van ons land Koper ,
~Z
en in Noord-Duitschlahd. De algemeene
(
a
toestand is iets gunstiger geworden.
Vracht n. Liv. v. Katoen ( 0 a" a
Verwachting: Zwaarbewolkte tot
„ „ Graan 11 ö. 11 d. 11 d.
betrokken lucht met Zuidel. ot Westel.
4
„Lond.,, -,
wind, kans op regen, zelfde temperatuur.
H.
* nieuwe September,verscheping.
O S

Heden ontsliep, in de volle verzekerdheid des geloofs, onze lieve
Vrouw en Moeder

.

.

ANNA PEL,
in den ouderdom van bijna 35 jaren.
Een ziekte van 18 maanden maakte
een einde aan haar voor ons zoo
dierbaar leven.
Heerenveen, 17 Juli 1915.
De diepbedroefden:
W. A. KOOI.
ORETHA.
JAN.

.
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Barometerstand te Groningen
Gedurende het laatste etmaal

Heden, ontsliep, zacht en kalm,
in haar Heer en Heiland, onze geliefde Dochter en Zuster
ANNA PEL,
echtgenoote van W. A. Kooi, in den
ouderdom van bijna 35 jaren.
Heerenveen, 17 Juli 1915.
J. M. PEL, Stroobos.
Wed. ZW. KOOI, Stroobos.
C. M. J. PEL
) H
H. PEL-v. d VEEN ) ■■egZW. KOOI
) Stroobos

%.

*
*
\% uur.

'--

'"

*

_

%" Ondertrouwd:
G. T.

j.

en

HAAK

JEANNE KOELEWIJN.
Winschoten).,. lq r
Rotterdam ) Juh IJl°Huwelijksvoltrekking 4 Aug.
Eenige kennisgeving.

.

<

TlmDerlQuin Follies
op

Zaterdag 24 en Zondag 25 Juli I
in den schitterend verlichten tuin.
(Bij ongunstig weder in de Groote Zaal).
PROGRAMMA'S zullen nader wórdenbekend gemaakt.

a,

±

"w-

—

—

kalveren t 30 a f 50. Vette koeien 44 tot 48— et.
Vette kalver.en 45 tot 55 et.
Varkens 36 a4O et per'/» kg. Biggen (Londen)
zouters 32 a 35 et. p. ';.., kg. (L.Ct)
a

— —

ROTTERDAM,

20 Juli.

Aanvoer 97 paarden, 3 veulens, 1139
magere en 525 vette runderen, 298 vette- en
«rraskalveren,
370 nuchtere kalveren,
1
"chapen en lammeren, 2 varkens, 189. biggen,
2 bokken o; geiten, 0 ezels.
Men noteert Runderen le kwal. 98 a 100,
2e kwal. 91 t 96, 3e kwal. 84 a
et. per kg.
Ossen le kwal. 96 a 98, 2e kwal. 92 a 94,
et oer kg.
3e kwal. 80 a
Stieren le kwal 84 a 83, 2e kwal. 80 a.82,
3e kwal. 74 a
et. per kg.
Handel en aanvojr redelijk. Prima kwaliteit
iels boven noteering verkocht.
Kalveren le kwal. 120 a—, 2e kwal. 110
a
3e kwal. 100 %
et. per kg.
Handel redelijk, veel aangekocht voor het
Vee

—

—
—

—

—.

Buitenland.
Melkkoeien f 175 a 325,kalfkoeien f 180 a 335,
\stieren fl3O a 4CO, pinken 195 a 130, graskalveren t— a —.vaarzen f 100 a 170, slachtpaarden f 1(50 a 265, werkpaarden f 2*25 a 300,
'hitten 150 a 300, nuchtere kalveren fl5 a2o.—,
fokkalveren f! 6a 24, biggen 114 a 24.
Handel over t algemeen matig en duur,
redelijke aanvoer.

,

'

SCHIEDAM,

20 Juli.

v. de Distillateurs 121
Medegedeeld door Distilleerderij voorheen
,Simon Rijnbende & Zonen, Schiedam, te
Groningen vertegenwoordigd door de firma
B, Hulsekamp & Zn., Zuiderdiep 37
" Beurscommissie 120.
v'Moutwijn. Noteering

WESTLAND (Centrum), 19 Juli.
f' Op de veilingen der vereeniging Westland
werden de volgende prijzen besteed

—
—

t. Aardbeziën 24-40 et. per kg., witte asperges
,— et„ blauwe dito
et. per bos,
en nf
raDarDer f 175-4.50, radijs
"fn
10—0.— per 100 bos, zuring
'et, postelein
3

et. per ben. sla f 1,10-1.40 per 100 krop,
aardappelen f 2.30-2 80 p. kin,lange
M.92,
dito ronde ! 1.81-1,43 p. 23 kg., aanv.M.8
8900 kin
kruisbessen fC.—o.—per 50 kg., aanv. —kg.,
roode aalbessen r.0.05-1053, witte aalbessen
■f 6.85-796 per 50 kg, aanvoer 57600 kg.,

26

'lien 15,51-5.77 ner baal. aanvoer

?'■'.) balen,

Heden overleed, in den ouderdom
van ruim 88 jaar. onze geliefde
Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder
FOKKOLINA WOLTERS,
weduwe van den heer J. Mulder.
Groningen, 17 Juli 1915.
Kraneweg 68.
Namens de familie-.
J. MULDER.

UWIVERSITEÏTS-POjLIKjLI-

Zwanestraat no. 14*.
Spreekuren 9—ll en I—2 uur,

Dokter VAN HEEL,
Tf3R APEL,

heeft zijn praktijk hervat.
SPREEKUUR

9-12 UUR.

Waterschap

„DE

.

HOOILANDSPÖLDER"
te Slochteren.

Het Bestuur van bovengenoemdWaterschap, maakt hiermede bekend, dat
bij- loting is aangewezen nu te worden afgelost:
„De obligatie no. 6, van de
Heden overleed onveewlachts onze
eerste serie en «.«. 76 der tweede
geliefde Moeder
serie, van de geldleening, ieder
i
■
groot f20.000."
BRUGGEN,
FOKTJE VAN
De eerste is betaalbaar den len
in den ouderdom van ruim 79 jaar. Nov. 1915 en de tweede 1 April '1916.
Saakscm, 19 Juli 1915.
beiden ten kantore van de Heeren
BOON EN MULDER, Kassiers te HooP. KORRINGA.
gezand.
|
R. KORRINGA-ROSEMA.
i
J. KORRINGA.
Slochteren, 19 Juli 1915.
"T. KORRINGA-MEIJER.
i De Voorzitter: N, J. NANNING.
i De Secretaris: J. C. RADIJS.
Heden overleed, na een kortstondige
ziekte, onze waarde Zuster
WIEPKE KOLK,
weduwe van Johannes Huizinga, in
den ouderdom van 75 jaar.
Siddeburen, 17 Juli 1915.
Uit aller naam :
J. KOLK.
■BBMMHPMHMHMMaMBMHHHEHHIMi

*%*g^lreL^i>3^'.ju&h^jmrlÊffl'
*'__-_^ Tflll_— I_J_T^

I

\_ik_A

Voor de Kippen!

Kaarten en Tekstboekjes vanaf heden
verkrijgbaar bij de H.H.: W. R. ROZEMA
Oude Kijk-in-'t Jatstraat, Firma BOELE,
Tusschen
beide
Markten,
NICO
ADBIANI, Groote Markt, aan hetAdministratiekantoor »HARMONIE* en d_
avonds aan de Kas.

GERST,

)

MAIS,

1

ZWARTE HAVER,

s

»'*«»«e_jk
«*
8eme,,8,,

BOEKWEIT, HENNEPZAAD, TARWEZEMELEN, PHOSPHORZURt
KALK, VLEESCHMEEL.

lil Graan- en meeihandei u.h. J.i mm,
GRONINGEN
KASTPAPIEK.

Helder wit gesatineerd Kastpapier
10, 20, 40, 60 cent per 24 vellen. Kastranden in linnen papier met goud en
gekleurd. Keuze uit 70 patronen. Staalboek ter inzage. Boterhampapier. Portrethaken en Punaises. Closetpapier
10, 20, 25 per rol. Papieren Servetten
vanaf 40—100 stuks. Lampekappen en
Lamperanden vanaf 10 et. Papier voor

ROELF VAN OEI HOEK.

Zonnegordijnen. Bloeropotpapier. Gouden Zilverbrons.
__* Wederverkoopers lage prijzen.

Firma J. HIDDEMA Jr.5

Het Bestuur:
L. v. d. VELDE, Voorzitter.
A. WESTERHOF, Secretaris.

_^_

j

3.gr~

CT

Plus stcd. bel.
Aanvang S nnr.

Carolieweg 31, Groningen.

Gevestigd te Assen :

der Stoomvaart-iVlaatschappij

Veertiendaagsche maildienst van
Amsterdam via Genua en Egypte
naar Sabang,Singapore en Batavia
met aansluitingen naar allé havens
Nederlandsch Oost-Indië, China,
Japan en Australië. '■;*■'
:'
Inlichtingen verstrekt de Agent' ;
R. P. OEKHjER, Oranjestraat 5.
Ond-Gezagvoerder K. P. 'M.,\

Telef. 1382.

H. MOLENAU Jzn

«aT7'sF=*a''7iATr^P«rß3f?'H^H

Een Passage-Agentschap
„Nederland".
_

aameshoeden-Magazljti

Karpetten.

T. C, v, WËTEK-KAMERLIM,:

Guldenstraat, Groningen.

"fusseheri beide Marktend

.

VERGADERING van het
Hooldbestuur op Woensdag den' 28 Jnli a.s., des namiddags
te 21/2 uur, in 't logement RIENKS te
Loppersum.
Garrelsweer, den 20 Juli 1915.
De Voorzitter:
R. H. VAN HUIS.

MM Sdiuilingsoord

SnflHE?* geelt vijf galden beloo§_>■«■_"
ning voor iedere bekeuring
bovengenoemd Jachtveld, indien een
veroordeeling volgt.
H. NIJENHUIS, secretaris.

lm

.

Spreekuur van 12—4 uur.
Zondags en Woensdags gesloten.
Aan dit adres gevestigd sedert 1903,
dus oud en vertrouwd adres.

Snijden

in

KERKORGELST"

verscheidenheid
en

groote

Vervaardigen,
stemmen,
repareeren van alle soorten
Orgels* onder garantie.

in alle prijzen.

.

ttaJÜffiP"

„WsT

A. DOORNBOS, Kerkorgelmaker,
SÏGARÊÜL
Voorraad
ÏÖÖIO
Riouwstraat
Vorsteiilanden

. „

Vorstenlandeii
Nelly
Stormvogels

■ .

stuks f 1:90
1.80
";■_ j 75
.1.75
",
1.50

~ -

Amcrieana.
Brillante
■■ . .
Bij 2 kistjes van
toezending van postw.

franco,

"

R. BOEBIA.
Haddin&restr. 44

.

N». 2,
bij den Korreweg, «Kroningen.

—

stopwerk, vlug, mooi
goed mej^ ons Stopapparaat.
Naaimachineonnoodig.Franco na postw
12.—/rembours 12,20. Beschrijving met
aanbevelingen gratis.
tPost-Hnys, Rotterdam 25.

„ronineen.

al ander

'

■'

'

Ren- en Athietiekvereeniging GRONINGEN.
Groote Wieier- eni Athletiek-Wedstrijden
fi^Hu
|fe|

op het Jfoorder Sport t'eii'r ein.

j/y /
JtejM.f^

(fiOfe'fl

«111Ei l
üi

li
lp

1

%I

WT
im

w

Wedstrijden voor Amateurs en.projessionals.
Groote Koepel-Wedstrijd Zuid-Noord voor de snelste Amateurs
van ons land. Mededinging van de bekendste Professionals.
) Prijzen pracht.
100 Meter Loop-Wedstrijd.
1600 Meter Koppel-Wedstrijd voor Hardloopers) Kruizen en Mcd,
Entree 50 et. geresery. (Stoelen) inoano Knrreweft
25 » Tribune (1e rang) in^anS Koireweg.
»
»
«
10 >, 2de rang
) ingang Singelweg.
Aangilte voor de Loop-Wedstrijden töt Maandag 26
Jnli bij den heer H. MUDA, Peperstraat 20.
Inleggeld 25 et. voor ni et-leden derAthletiek-vereeniging

Gevestigd te GRONINGEN.

.

f

Reserves f 811.957.—

Ten Kantore der Bank, bij H.H. Agenten en Commissionairs
ïn Effecten zijn verkrijgbaar, in stukken van f 1000.—, 1 Scoren f ioo.—:
5 pet. Pandbrieven tegen den koers van

'*
1

*>

Uïtloting

J. E. STUIVER.

Amerikaansche

&ASFORHUIZEN
merk Astor.
levering op proef.

yi

van pandbrieven

r>

r>

r>

*»»*)*)

100 pet.
«*4
SS

jaarlijks op 1 October.

Mypotlaeekrente 5 1/* pet.

HEfIFST-ZAAIZADEK
c'ce' mede, dat mijn
<**
IfMÜP'
MiWW prijscourant, zoowel voor 11.H.'

Handelaren als Landbouwers is
verschenert en op aanvraag gaarne

wordt toegezonden.

Men vindt er in alle gangbare
Herfstzaaizaden als Knolxaden,
Spurrie, Boter/.aad. enz.
f
In verband met geringe voorraden
dit seizoen is spoedige aankoop zeer
gewenscht.

HOMMO TEN HAVE,
in Zaden SCHEEMDA.

Fa. S. DE HAAS, {

Hadoïngestraat II

—

GRONINGENi

418.
- KlimTelef.
VOORRADIG :

"{
|

' EBTsle soort Fiiö Mrieb

Opgericht 1890.

Geplaatst Maatsch. Kapitaal 1 2.500.000—

r>
n-

I

—

Verwarming
Central
e
~

...

n

in alle afmetingen zonder klinknaden.

Appingedam.

KOUSEN STOPPEN I. C. JOHAS J.Hzoon.

-1,43 ■en
~" „'' -- 1,55
100 stuks tegen en
'„

Stompkoppen

Repareeren van gesmede en gegoten

iriachinedeelen.Levering van reservoirs
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COLLIERS

MMiaß*"

Ket BESTUUR van het

gediplomeerd Verloskundige.
Hygië-nisclïe Artikelen.
Centuurbaan 260, Amsterdam.

"Gouden en Zilveren

Waterschap „Fiuelingo".

■HH______________B___|

Heden overleed, zacht en kalm,
onze lieve Zoon en Broeder
JAN LAMBERTUS,
in den ouderdom van ruim 28 jaren.
Uithuizen (Polder), 19 Juli 1915.
A. J. HUIZINGA.
G. HUIZINGA-JAGER.
J. P. HUIZINGA.

§fe|s_?__^J=B- _|lifrffilifflll

EntCQQ " Leden f O.SÖ.
Niet-Leden tI.OO.
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F«. E. G.".VERKADË"a'ZN.,'2AANDAM.
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.
H. G. SCHUITEMA
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en Kopers lagcrij.

zoon WILLEM ALBERT.
ling van HUID- en GESLACHTSTemperatuur hedenmidd. 121$ u 64 gr.Fahr
Groningen, "21 Juli 1915.
ZIEKTEN, Oostersingel 59 Groningen,
windrichtlng : W.Z.W.
W. HOFMAN.
is tot nadere aankondiging GESjLOMorgen gaat de zon op om 3.53 's morgens
A. HOFMAN-SCHOLTENS.
TEfIÜ.
en onder om B.oi 's nam.
Rijwiellichten op 's avonds van al 8.34.
S. J. HEERJNGA en
Rijtuiglichten op s avonds van af 9.04.
J. J. HEERINGA-TEENSTRA
De maan gaat op 330 's nam. en onder
geven kennis van de geboorte van hun
om 10.55 's avonds.
dochter EKE JETSKE JOHANNA.
Maandag 26 Juli Volle Maan.
TANDARTS,
Zuidhom, 20 Juli 1915.

kaas. Nieuwe nagel f—.— è
oude f
Ter veemarkt waren de aanvoeren en prijzen
als volgt: 178 koeien f 160 a 340,
stieren
10- a o—, 40 kalveren 120 a 60, 170 schapen
f3O a 48. JO.O lammeren il2a 18, 435 varkens
f5O a 100, 124 biggen .12 a 20, 2 paarden i
a—, 164 nuchtere kalveren fl2 a 18, 82gras-

Op
do th6e*heerlijk 'warm zonder Ie koken, Prac-'
liscb en "zindelijk, «oceron cornfoortjo tj.6o,

INRICHTING voor
Opruimintj
Dameshoeden.
Autogeen Lasschen en
E. HEMMES Jzn., I
Doktor BEWAARD
I Mevrouw JASINZKI,
Hofleverancier,
■
is tot nadere aankondiging
22, breede 0- Ebbingesir. 22, Groningen.

te geven van de geboorte van onzen JVIEK voor kostelooze behande-

LODE WIJK JURJEN
V Geboren:
zoon van
MARIE,
SNEEK, 20 Juli.
F. LEONARDS en
Marktboter le keur i 56.— a —.—, aanvoer
2,4 en ü;8 vn Bij de Vereeniging le keur
M. LEONARDS-HOPPEZAK.
i—.— a— —, Fabrieksboter. Aanv. 0/3 en
Zwolle (Oosterlaan), 20 Juli 1915.
23/6 v i 70— a
kilo
Aangevoerd

Ben^erkade's^axintTyheélichrblijfl F^^H^^

f

A.'RAMAKER.

"_ Bij deze hebben wij de eer, kennis De

Handels- en Marktberichten.

*^T~

te geven door de

Mskiesvereeniginy Marum.

«f

7

2 Voorstellingen

*

J

"""■

V* Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden B!________________g___K
van den heer AREND BOSMAN, betuigen wij onzen dank.
Groningen; 21 Juli 1915.
Namens allen:
Kiezers.in de gemeente,
|SBfißSp» Alle
M. W. BOSMAN-NIENHUIS.
&rVlr die prijs stellen op versterking
van het democratisch element in den
%* Voor de vele bewijzen van deel- Raad en die van oordeel zijn.; dat; de
neming, ontvangen bij het overlijden billijkheid medebrengt Lucaswolde eèh
van onzen geliefden Man en Vader, be- Raadslid te laten houden, worden
tuigen wij onzen hartelijken dank. beleefd, doch dringend uitgenoodigd
a.s. Vrijdag bij de herstemming te
Den Ham, 21 Juli 1915.
stemmen op den heer
Wed. T. WIERENGA en Kinderen.

%* Voor de vele bewijzen van deelneming, bij ons smartelijk verlies van
ons lief Dochtertje en Zusje ANNA
ondervonden, betuigen wij onzen harteHeden, Woensdag 21 Juli 1915,
lijken dank.
hopen onze geliefde ouders
"B"
Beddm, 21 Juli 1915.
SIBOLD JAGER,
J, BOLT.
A. BOLT-TAMMENGA.
FOLKERDIENA FEENSTRA
|J
hunne 45-jarige echtvereeni- «*
%* Voor de vele bewijzen van belangging te herdenken.
S stelling,
ondervonden bij onze 50-jarige
Groningen, 21 Juli 1915.
echtvereeniging, betuigen wij onzen
"§"
Hunne dankbare kinderen, «g.' hartelijken dank.
behuwd-, en kleinkinderen.
Krewehd, 21 Juli 19*5.
«|l#>BHgl<|>liJl<gHMl{if>fg>«gllgH§||^4, l^,< gH|^g^<|H^t^«§>
L. BONTHUIS.
G. BONTHUIS-HAfIIMINGA.
Verloofd:
%?
Vóór de vele bewijzen van belang*»* ondervonden bij onze
R. PESTMAN
stelling,
25-jarige
■;' >en
echtvereeniging,
betuigen
wij
onzen
d; hoekstra.
hartelijken dtinfej
Hoogkerk
) T ~ 1Q1
Midwolde, ,21 Juli 1915.
Noorderhoogebrug ) 4mi lvno'
R. ZWAiYIA.

*«

Hedenmiddag

"_*;*

G. KOOI-BROUWER)

ADVERTENTIËN

«f

VERKADE

'
Vereeniging „DE HURMOHIE".
v

,

n
~,

Tevens

MOLENS.

aannemer van SCHUREN en\

W. VAN DER VEEN,
Veenwoudsterwal (Fr.)

k

Mej. RIJKENS POSTMA,

Hygiënische artikelen.
N. Boteringcstr. 7, Groningen

nabij Ossemarkt.
Inlicht, per briel. Dagel, spreekuur.
Vraagt Prijscourant.

Tevens Sigarenmagazijn.
N.B, Voorheen. Mevr.

LAND.

„____HBBHBH_________l
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NIEUWSBLAD VAN HET NOORBEN van WOENSDAG 21 JULI 1915

Tweede Blad.
Prov. Staten van Groningen.
(Vergadering van Dinsdag.)
(Vervolg.)

de behandeling
■ 22. Mededeeling betreffende
ooglijders
„InrichiVan minvermogende

in de

ilüng 10l behandeling on verpleging van min-

..vermogende ooglijders te Groningen."
De volgende wijziging is aangebracht omtrent behandeling van minvermogende oogIJijdcrs in genoemde inrichting, namelijk
lom voor minvermogenden maandkaarlert a
f 1 beschikbaar to stellen, voor inwoners
ivan de s.lad, die voor een bedrag beneden
'f 1000 in den H.O. zijn aangeslagen. Onver?
«negenden worden gratis behandeld, evenals kinderen, welke door den schoolarts gezonden zijn.
De mededeeling wordt voor kennisgeving aan-

genomen.
' '
23. Voordracht tot wijziging van het besluit

,töl opname-van gelden ter voorziening in de
'behoefte aan kasgeld.
; Voorgesteld wordt, dal voor het bedrag
'van len höogslë f 100.000 de rente door
God. Stalen bepaald kan worden (vastgesteld was eerst 4i/ ? pel.). De C. A. adviseert 10l goedkeuring der voordracht.
Aangenomen.
21. Voordracht lot wijziging der overeenkomst betreffende de stichting van een nieuw
'Ziekenhuis te Groningen.
Er is eene concept-overeenkomst opgeliiaakt tusschen Rijk, provincie en gemeente
toevoeging, ook om economische redevan de psychologisehe-neurologische kliliek op het terrein, onmiddellijk grenzende
)aan en gelegen len zuiden van het ziekeniiuislerrein. Daardoor wordt .echter noodig
.pene verandering van de bijdrage van't rijk
in de kosten van exploitatie; deze zal van
X# gedeelte tot een maximum van fBOOOO
worden gebracht op de helft dier kosten zoliklcr beperking tot een maximum.

,

Jlot

-51011,

,

Aangenomen.

25. Voordracht lot aanvulling van hel Reglement van politie voorde haven en 'havenwerken te Delfzijl.
1 20. Voordracht lot wijziging en aanvulling
yan het Reglement op de heffing en invorder
'ring van de rechten voor het gebruik van
ac haven te Delfzijl met bijkomende werken.
Aangenomen.
27. Voordracht 10l wijziging en aanvulling
van het Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie Groningen.
Slatcn stellen zioh op het standpunt,
ideGod.
zorg voor de instandhouding on verbetering
van walcrkeeringon in de eerste plaals moest
blijven bij de ingelanden en hot bestuur, dus
He direct belanghebbenden, maar dat, Wanneer
"iel eigenbelang der bestuurders ton slotte toch
blijkt onvoldoenden waarborg te geven, hooger gezag de bevoegdheid moest krijgen in te
grijpen. Mot dit laatste rekening houdende, is
tioór Ged. oen artikel ontworpen, waarbij bij
(eventueel noodig gebruik maken, van art. 38
jvlg. en art. 45 Wel Algemeene- R egels de verplichting' voor het belrokken waterschap rcglokneniair is" vastgesteld en eon vcraetsproecdure
dus weinig kans van slagen zal hebbon (art.
05b concept). Bovendien hebben zij het billijk
geacht alle kosten van verbeteringen, vallende
Kuiten het gewone onderhoud, als zijnde van
'algemeen belang, len laste van het waterschap
ie brengen. Ook bij de vaststelling van hol
(Reglement, regelende het Toezicht op Kanalen,
(Watergangen en Walerslaatswerkon is indertijd
Üit beginsel gehuldigd.
Genoemd art. 65b is mode toepasselijk op
Iwalersehappen, wior gronden aan drie of minder
Eigenaren toebehooren, omdat daaronder inderdaad zijn, waarbij derden groot belang hebben
bij een gooden toestand van hunne dijken.
(Verder advisoeren Ged. Staten lot opneming
Ivan een artikel 05a, tot gedwongen afkoop van
'onderhoudsplicht voor alle, voorwerpen,- niel
reeds bij hel waterschap in onderhoud, omdat
Jtel pandplichtig onderhoud van walorkecrinften en andere belangrijke objecten om verschillende redenen dikwijls veel 'le wenschen overlaat.
i De heer L. H. Mansholt acht het niet
wonschclijk, de bevoegdheid van Ged. Slaten
tbij art. 65b uit te breiden 10l de zeewalcriceerendo dijken. 'IRelreft hier de binnenpolders. Spr. steil daarom een amendement
■voor om de zinsnede betrekkelijk genoemde
dijken uit te schakelen.
'De heer Wilkens meent, dat de bevoegdheid van Ged. Stalen niet wordt uitgebreid.
Spr. aclil het "van veel belang, dat de zaak
goed is, ze is geheel in 'l belang der provincie.
Mr. Jansen zet uiteen, dat het in art.
65b voorgestelde meer verbodsr dan gebödsbepalingcn betreft. Nu Ged. Staten 'de bevoegdheid wenschen uit te breiden, is cr-niels

!

tegen om het toezicht ook op de. zeewaterkoerende dijken van toepassing te doen zijn,
al goefl spr. den heer Mansholt toe, dat
Ged. Stalen wellicht nooil zullen behoeven
in le grijpen.
De heer L. 11. M ansholt merkt op, dal
Joegegeven wordt, dat de maatregel van zeer
ingrijpenden aard kan zijn; de verbetering
kan een groot bedrag voor een polder beIreffen. Iv elk geval is het voorstel niet bij
deze reglementswijziging op. zijn plaats. Waar
het amendement geen voldoenden steun ondervindt, trekt spr. het in.
i
De voordracht Wordt hierop aangenomen.
28. Voordracht tot wijziging van het Reglement op de verveningen en ontgrondingen.
God. Slatcn .stollen voor om. te Schrappen
de uitzonderingsbepalingen genoemd in art. 17,
waarin slaat, dat indien de aiF te graven gronden na de afgraving eene hoogteligging behouden van ten minste 30 c.M. boven het
kanaal- of Watersohapspeil, waarop de af le
graven gronden behooren af le Wateren, vervening en ontgrondiiig mag geschieden zonder
schriftelijke vergunning van God. Staten.
Aangenomen.
29. Voordracht tot wijziging der Elcctricitei tsverordening.
De ondervinding heeft de behoefte doen gevoelen aan politievoorschriften ter bescherming
der electrische geleidingen, bjj electricitoitsbediïjven m gebruik.
Aldus Wordt besloten,
30. Voordracht betreffende hergravlng van
hel Rosheersdiep.
Ged. Slatcn stellen voor de kosten der plaats
gehad hebbende opruiming van den aanwas
aan de oevers van liet Bcs'hccrsdicp voor de
helft of ten bedrage van f507.50 len laste
van de provincie lo doen komen en do verevening daarvan ie doen plaats hebben bij
wijze van verrekening ter gelegenheid van de
uitkeering van het door de gemeente Grijpskerk
aan de provincie verschuldigde subsidie.
Aldus wordt besloten.
31. Voordracht (ot opheffing van de waterschappen de Euvelgunner molenpolder,
Zuid-Middelbert en „Noorder-Middelberder.polder" en tot oprichting en reglemenlecring
van hel waterschap „De Driebond".
Aangenomen.
32. Voordracht lot oprichting van. een waterschap onder deu naam „.Groot Belang",
gelegen in de gemeenten Oude-Pekela en
Wedde on tot vaststelling van een bijzonder
reglement voor dit waterschap.
Aangenomen.
33. Voordracht tot opheffing dor waterschappen de Overschildjerpolder (Overschild)
en Tetjehornderpolder en tol oprichting en
reglementeering van oen waterschap „Over-,
schild-Totjehorrt".
Het vereenigde waterschap zal eene grootte
hebben van 1145 plus 395 is 1540 H.A. en zal
bcmalen worden door de bestaande werktuigen, n.l. door den windmolen en het motorgemaal van Overschild en door den windmolen van den Tetjehornderpolder. De vereeniging van den waterafvoer zal worden gemaakt
door eene nieuwe watering.
Wat overigens de voorwaarden der vereeniging betreft, is overeengekomen, dat de
thans beslaande schulden van den Tetjehornderpolder geheel blijven ten laste van de
vroegere gronden, terwijl de thans beslaande
schulden van het waterschap „Overschild"
groot f20.200 en hoofdzakelijk aangegaan voor
de daarstelling van het motórgemaat, ten laste
zullen komen van het nieuwe waterschap.
Overigens komen alle lusten en laslen van
de beide op te heffen waterschappen voor
hel nieuwe waterschap.
Aangenomen.
31 Voordracht lot oprichting en reglemenlecring van het waterschap „Toppinga's weg"
in do gemeente Uilluüzermeeden.
Aangenomen.
35. Voordracht, lot vaststelling van oen bijzonder reglement voor het waterschap „de
Groote Oostwolderpolder", gelegen in de gegemeente Slochteren.
Aangenomen.
30. Voordracht tol vcrgrooling van- en vastslclling van oen bijzonder reglement voor het
waterschap „de Garrelswcerstcr—Kloostermolcnpolder" en 'lot opheffing van het waterschap „de Zuidvcldsehepoldcr".
Aan hel waterschap, groot "ongeveer 490
11.A., zullen worden toegevoegd gronden, liggende len N. en teii O. van het waterschap,
ter gezamenlijke grootte vau ongeveer 37.31:74
H.A. Onder deze gronden vallen die, welke
tbans deel uitmaken van het waterschap „de
Zuidvcldsche polder" opgericht bij Statenbesluit vau den 19 Juli 1904. ler grootte van
ongeveer 15 lI. A.
Dit waterschap, waarin slechts 1 ingeland,
zal dus levens moeten worden opgeheven.

Aangenomen.

37. Voordracht lot wijziging van hel reglement voor het waterschap „Oldambt".
Door verschillende leden van het Hoofdbestuur werd telkenmale geklaagd over het
te lage presentiegeld
thans bepaald op
f275 aan liet Hoofdbestuur en op f250 aan

—

bezoek willen vereeren? zei mevrouw von
Malthes levendig.
En het viertal wandelde op. Het was een
mooie winteravond. Met zilveren glans scheen
de : maan neer op dé sneeuw. Dé heldere
i'rissche lucht was een verkwikking na de
bodompenheid in bet theater.
Roman van Fr. LEHNE.
Rüdiger liep naast Lore. Hij had haar in
langert tijd niet gezien, eu haar ook verme(Nadruk verboden.)
den
hij wilde zijn dwaze liefde de baas
worden. Toch had hij haar gemist. Aan de
38)
groote blijdschap waarmee hij haar hedenHOOFDSTUK XXI.
avond in het theater ontdekt liad, voelde hij,
De voorstelling was len einde.
dat hij haar toch nooit vergelen kou, dat zijn
Lore zwijgend liaar liefde aan sterkte had toegenomen.
i In de kleedkamer hielp
.Ongemerkt, sloeg hij. Lore gade. Wat was
meestere* den zijden mantel aan. Beiden waïvn nog diep onder den indruk van het drama ze knap. Haar edel gesneden prpfiel was hem
yan den Vliegen den Hollander.
nog.nooit zoo opgevallen, hij werd niet'moede,
Zwijgend schreden ze de breede trappen van haar ,te bewonderen. Of het kwam, doordat
hel jioftheater af, waar een heer met eerbie- beur haar hii modern gekapt was, inplaats
van de eenvoudige wrong achter op 't hoofd?
digen groet op hen toetrad.
Op een vraag van Lore antwoordde hij:
U graaf Allwörden?
Ja het heeft moeite gekost mijn broer
von Matthes Rü/ Blij verrast stak mevrouw
iÖiger de hand toe. Tijdens de uitvoering had mee naar den schouwburg te krijgen; hij geeft
zich zoo geheel aan zijn smart over.
fco hem niet opgemerkt.
En nu moet hij mij zoo onverwacht
Was u ook bij de uitvoering?
Ja, mevrouw met mijn broer. Ik ben ontmoeten, die hem alies weer in de herinne*
.vooruitgesneld, ,om u nog te kunnen bereiken; ring moet terugroepen, zuchtte zij. Deze geiWij zagen u toch pas, toen u opstond, na dachte is weinig opbeurend voor mij.
iafloop.
Daarover behoeft u niet bezorgd te zijn,
i' Hij reikte ook Lore de hand, Verrukkelijk
juffrouw Berger.
mooi zag ze er uit. Als sneeuw lag de zachte
Hoe is het met Sissi? Ik verlang zoo
kantensluier pm beur donker haar. Haar dikwijls naar haar
glansden vol vuur uit het lieve gezichtje
Moeilijk zooveel, als Sissi naar u. In
at een plechtige uitdrukking droeg.
iederen brief spreekt z© van juffrouw Lore.
Daar trad graaf Ottokar oy> de kleine groep Het gaat haar in Bonn heel goed, maar zo
(toe. Lore zag 'hèm voor de eerste maal weer en lijdt veel onder de scheiding van haalr vader
zoo oud als hij geworden was, Het en van Lengefeld, Ik heb zoon medelijden met
haar was geheel vergrijsd, diepe rimpels doorhot kind.
ploegden zijn gelaat, de oogen hadden een
F-n de gravin?
matten glans.
Die is altijd op reis. Maar hoe gaat
Hartelijk begroette hij Lore.
het nu wel met u, juffrouw Rerger?
Men sprak ovor de opera en de legatieraad
lederen dag denk ik vol -dankbaarheid
opperde ,hot plan, gezellig nog een uurtje te aan ,u, graaf antwoordde ze levendig, want

FEUILLETON.

Verstooten.
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Sogen

,

babbelen.

— Wanneer

de heeren mij dan nog met oen

——
—
u —
—
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kwarlier.

De heer L. H. Mansholt hoopt, dat
de gemeentebesturen het vertrouwen, door
Ged. Stalen in hen gesteld, niet zullen beschamen,
i
Daarna wordt de mededeeling voor kennisgeving aangenomen.
13. Voordracht betreffende de bogrooting
dei- prov. inkomsten en uitgaven over 1916.
De uitgaven zijn geraamd op f 4463658.49,
die gedekt zijn voor f 103748.92V*. Ter voorziening in deze aan de Middelen ontbrekende
som Wordt de heffing voorgesteld van:
1. over het belastingjaar 1910:
a. 40V2 'opcenten op de hoofdsom der grondbelasting wegens de ongebouwde eigendommen;
b. 40 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting wegens de gebouwde eigendommen;
c. 40 opcenten op. de hoofdsom der personeele belasting;
2. over het dienstjaar 1916/1917:
a. 16 opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting en
b. 10 opcenten op de hoofdsom der inkomstenbelasting.
Do Centrale Afd. slelt voor, Ged. Slaten
le verzoeken te overwegen, of in het stelsel
en het bedrag der vanwege de Provincie verleende subsidies, speciaal"wat betreft die aan
landbouwcorporaties, geen wijziging behoort
le worden gebracht en van den uitslag dier
overweging de Staten mededeeling te doen,
vergezeld van zoodanige voorstellen als liet
college meent noodig te oordcelen.
De begrooting wordt arlikclsgeWijze behandeld.
;
De heer L. 11. Mans h o 1 1 zegl, bij den
betrekkeliijken posl, dat de leden vernomen
hebben, dal de nieuwe hoofdingenieur sinds
Juni in functie ü s en dat het ontbrekende
van diens salaris uit de prov. middelen wordt
voorzien; oen bedrag van f2lOO. Ged. Stalen verklaren, dat de hoofdingenieur het
werk verricht. Spr. begrijpt dat niet; hij is
immers te Oollgensplaat in militairen dienst.
Het werk, dat het personeel hier doet, Wordt
dus gering geschat. Het personeel mag wel
een billijke, vergoeding voor hc.t extra-werk
hebben. Ged. Stak* verklaren, dat dit nooit
is geschied. Spr. hoopt, dat alsnog een billijke regeling getroffen wordt, 't Is spreker
verder opgevallen, dat Ged. Staten lang niet
zoo royaal ten opzichte der lagere ambtenaren als len aanzien van de anderen zijn Sp. vestigt de aandacht op den assistent van den
sluismeesler der Weslerhavensluis, die f 6
per weck verdient en daarvoor van 5 uur
des morgens tot 8 uur des avonds zonder onderbreking in dienst moet zijn. Duurteloeslag
krijgt hij niel, omdat hij 'feitelijk niet in
dienst is van de prov. Die toestand mag
niet langer beslaan. De man moet ook van
1 Jan. af in den duurteloeslag deelen.
De beer Westerdijk antwoordt, dat de
hr. Mansholt zich 'n geheel verkeerde voorstelling maakt van liet werk vau den hoofdingenieur. Is deze er niet, dan blijven de belangrijke werken zoo lang liggen. Zoo blijven
er mi tal van belangrijke" werken rusten.
Wat verlangt de hoer M. nog na al de toezeggingen, die Ged. Staten hebben gedaan*
Voor zoover het overige personeel extra-werk
verricht, zal nader Overwogen worden om het
tegemoet te komen. Wat hel salaris van den
lossen knecht betreft, deze verdient nu f 7.
De man verkeert in een geheel andere conditie
dan het andere prov. -personeel. Hij is tijdelijk.
SEr kan overwogen worden, of de positie van
den man voldoende is. Nu missen Ged. Staten
de_ noodige gegevens. Misschien is er nog
reden, om hem alsnog een duurleloeslag te

"

geven.
De heer Svp ken s verdedigt eveneens het
standpunt van Ged. Staten betreffende de riiettoekenning van eene tegemoetkoming aan het

personeel in kwestie.
De heer Mansholt is
wat
het antwoord des hoeren Weslcrdijk betreft
nopens den grooten misstand leu aanzien van
meergeiioeinde.il knecht. Ged. Stalen zijn ook
royaal geweest nopens den hoofdingenieur.
De heer Van 11. Bosch verheugt zich
over de verklaring vau God. Staten, dat zij
de centrale watervoorziening willen bespoedigen. De kosten bedragen f 7millioen, wat
geen bezwaar is, als de exploitatie maar uit
kan. Waar het Rijk iets waagt, mag de prov.
ook wel iets wagon. We mogeu gerust op
het kompas van don heer Kooper zeilen.
De uitgewerkte plannen van Ged. Staten zouden kunnen worden behandeld en aangenomen. Er zou een begin kunnen worden gemaakt. De hand dient aan den ploeg te worden geslagen.

"

De heer Van D ij k sluit zich geheel bij deze
Woorden aan, In streken, waar het water

slecht is, gevoelt men zeen'liet gemis van
goed drinkwater.
De heer L, H. Mansholt maakt opmerkingen betreffend© de pachters der prov. brugigen. Door den oorlogstoestand zijn deze menschen in een zeer slechte positie gekomen.
Zij hebben spr. verzekerd dat zij in de laatste
5 a 0 maanden de pacht amper verdienen.
Voor de negen bruggen aan het iHoendiep is de
jaarl. pacht met f1935 gestegen met het oog
op de fabrieken aldaar. Maar van die vermeerderde scheepvaart met 4300 schepen is
niets terecht gekomen. Dat het bestaan dier
pachters al heel sober is, blijkt reeds uit de
cijfers, die Ged. Staten zelf geven Neemt
mien aan, dat er jaarlijks 30000 schepen door
het Hoendiep passeeren, dan wordt er ingebeurd 30000 maal 5 et. is f 1500 of > voor de
bedraagt
negen bruggen f 13500. De pacht
f 11965. De pachters verdienen dan jaarlijks,
de ex tra-verdiensten meegerekend, f235. Dat
is zeker niet veeL Spr. hoopt dus, dat Ged.
Staten den menschen iets tegemoet zal komen.
De heer Westerdijk zegt, dat Ged. Slaten
eenige toezegging hebben gedaan. Maar men
vergele niet, dat de pachters zelf de brug niet
behoeven te bedienen. Dat kunnen de vrouw
of de dochter doen. Bovendien moeten Ged.
Slaten de verantwoordelijkheid voor de speculatie aan de pachters overlaten. Werd. dit
niet gedaan, dan kon de verpachting wel
achterwege Wijven
i
De heem ansholt antwoordt, dat wc met
de feiten rekening moeten houden, 't Betreft
hier kleine menschen, die het.meer van noode
hebben dan de hoofdingenieur, 't Is niet waar,
dat de vrouw of de dochter de brug bedienen,
't Geheele systeem van verpachting met opbod
deugt niet. Er heerscht een noodstand bij
de menschen in kwestie. Ged. Staten moeten thans reeds de zaak ernstig onder de
oogen zien Ze zijn niet tegemoetkomend geweest.
Spr. dient fecne motie in, waarin de Slaten
de wcnschelijkheid uitspreken, dal den brugwachters tegemoet wordt gekomen zoolang
deze crisis duurt.
De h eer Spiekman steunt de motieDe heer Wiersurn merkt op,
dat de
hoofdingenieur geen toeslag krijgt, immers,
hij' werkt reeds voor de provincie. De motie
acht spr. overbodig na de toezegging door
Ged. Staten.
De heer Westerdijk zegt, dat de brugwachlers op het Hoendiep zeer hebben geklaagd. De scheepvaart is echter niet achgebleven.
teruitgegaan, maar .vrijwel gelijk
Hun motief tot vergoeding is dus vervallen,
Maar dit is zeker: de aandacht van Ged.
Staten is op de zaak gevestigd. Gedeputeerden
hebben even goed oog voor deze pachters als
voor ieder ander ambtenaar.
De heer Rugge vertrouwt, dat, wanneer
de genoemde cijfers juist zijn, Ged. Staten aan
de klachten tegemoet zullen komen. Spr. geeft
dus in overweging de motie in te trekken. De,
leden zullen toch togen stemmen, omdat zij
in de motie zullen zien een blijk van wantrouwen jegens Ged. Staten.
De heer Mansholt trekt na de laatste
opmerking van don heer Weslcrdijk zijne*motie -in. 't Was hem om eene sterkere toezegging ie doen.
De begrootiug wordt <ten slotte, gewijzigd
goedgekeurd.
De vergadering wordt hierop door den voorzitter in naam der Koningin gesloten.
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Overzicht Graanmarkt.
Op de Groninger graanmarkt van Dinsdag 20

Juli waren de aanvoeren van alle artikelen,
uitgezonderd Paarde- on Wierbooncn, zeer
klein.
Enkele partijtjes roode- en witte tarwe werden moeilijk verkocht tot f 11.50 a f 11.75 op
-75 Kg. per H.L.
Wintergerst was ca. 25 ets. duurder; voor
de beste partijen kon vau f7.50 tot f7.85
worden gemaakt, terwijl de mindere soorten
naar hoedanigheid van f 7tot f 7.-10 op 60 Kg.
per H.L*. konden opbrengen.
Haver was vast gestemd; witte werd vrij
algemeen geplaatst tot f 0.75 a f 0.80, bij uitzondering werd nog iets meer besteed, terwijl
gele koo[>ers vond van f6.65 tol f6.75 op
46 Kg. per H.L.
Zwarte was weinig gevraagd en moeilijk te
verkoopeö "van f6.4sftot f6.60 op 46 Kg.
per H.lt
Van Paardeboonen was de markt zeer ruim
voorzien; begin beurs werden enkele partijen
tot f2O a f20.50 afgegeven, doch was later
niet meer dan f 17.75 a flB te bedingen; het
slot liep echter weer vast en bedongen de
zoogen. „vasthouders" fl9 k f 19.50 op 80 Kg.

"

per H.L.

Wierbooncn eveneens ruim ter markt werden meest verhandeld tol f 17.75 a 1' 18 per 80
kilogram.
Karwijzaad wras in puike cpialiteil niel aangeboden; men besteedde voor bet beste zaad
van f 18.75 tot f 19.25 per 50 Kg.; een klein
klusje nieuw zaad van lang niet droge qualiteit
vond plaatsing tot f 17.75 per 50 Kg.
Kanariezaad vast. werd betaald met f 18,75
a f 19.25 op 70 Kg.' per 11.1..

BURGERLIJKE STAND.
GRONINGEN, van 19 en 20 Juli.
Getrouwd: L. Broekcma en T. Bol-
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wege die vereeniging gegeven ondei-wijs.
Een verzoek van hel Bestuur der Medische
Faculteilsvereeiiigiug te Groningen, om ook
voor den cursus 1914/15 een subsidie te mogen
ontvangen als bijdrage in de onkosten, verbonden aan het organiseeren van wetenschappelijke voordrachten, werd ingewilligd en eet_.
crediet van ten hoogste f 100 daarvoor beschikbaar gesteld.
Ook voor het studiejaar 1911/15 werd een
bijdrage van f5OO ter beschikking gesteld van!
het Bestuur van het Studiefonds voor ZuidAfrikaners, voor een studiebeurs.
Verschillende toelagen werden verleend.
Het vaste kapitaal van het Fonds is in 1914
vermeerderd met f3OO nominaal en bedroeg
op 31 Dcc, 1914 f43.400 2V* pet. N. Wl S. en
f5.100 3 pet. N. S. Het Fokkerfonds is vermeerderd met f2OO nominaal en bedroeg oi>
31 Dec. f6.500 2V2 pet. N. W. S.
De inkomsten waren met het saldo van
1913 ad f 1.39246V2 f5.369,89 en de uitgaven
f3.777.94V2; batig saldo f 1.591.94y8

■—

rede.

Ze streed met een lichte verlegenheid. Had
zij zich onhanoig uitgedrukt? Ze zag hem
aan.
Ja, graaf, want aan u heb ik het toch
te danken, dat ik bij mevrouw von Matthes
ben, waar ik het zoo goed 'heb.
Dat waren wij u meer dan verschuldigd en het doet mij genoegen te vernemen,
(lat het u hier zoo goed bevalt.
O, mevrouw von Matthes is zoo goed
vooir ,mij. Ik vergeet haast, dat ik bij vreemden ben.
Men lu»d de elegant ingerichte woning
van mevrouw voti Matthes bereikt. Terwijl
het dienstmeisje de heeren hielp, hun jassen
uit te trekken', maakte Lore de theetafel in

ging voor Hooger Landbouwonderwijs te Gro-

ningen, als bijdrage iv de kosten van het van-

keina.
Bevallen:
A. Vermeulen geb. Mijnheer, d.
M. G. Boelens geb. Walstra, d.
A. Ploeger geb. Drent, d.
G. Gras, geb.
B. v. d. Veen geb. Middel, d.
Bakker, z.
W. ler Veer -geb. Draai, d.
11. Wiegers
geb. J-loringb, z.
D. Lcmstra geb. TebEjems, ■/..
J. 1. Valiteu geb. HtiHgflbi'ock-, z.
A. S. Wejiïpe geb: Bouman, z.
W. Smit
Universiteitsfonds.
geb. Danhof, d.
E. Wiersma geb. Evenhuis
Aan hot verslag der Commissie van Beheer, d.
M. A. Caron geb. Bleeker. z.
T.
over het Groninger Universiteitsfonds over Kooima geb. Oosterbeek, z.
S. Makkes
1914 on II oenen we het volgende:
geb. Amsing, d.
H. Brugge gel). Schoe, E.
Aan dr. M. Schoengen, rijks-archivaris te
M. J. Roos geb. Polak, z.
F. Koopman
—
Zwolle en privaat-docent voor de historische geb. de Groot, z.
G. Lestestuiver geb. beeft'
hulpwetenschappen aan onze Universiteit en scher, levenl. z.
dr.. C. G. N. de Vooys leeraar aan 'l gymnasium
Overleden: S. v. <1. Scheer, 60 j. d.
te Assen en privaat-docent in de NederlandF. Wolters, 88 j., weduwe van ,1. Mulder.
sche letterkunde der 19e oeuw, werden ook
G. Meelker 28 j., vrouw van .T. 11. Kuipen.
voor het studiejaar 1914/15 toelagen aangeboJ. G. Dijkman, 86 j. z. — M. van Dam
den ter tegemoetkoming in de reis- en ver9 mnd., z.
M. Nijdam, 16 j. z.
R. Levie,
blijfkosten voor het geven van hun colleges, 79 j., weduwe van L. Mulder.
ten bedrage van if 250 voor elk hunner.
WILDERVANK, 13 t/m. 19 Juli.
Aan dr. D. dé Lange Jr., assistent bij de
zoölogie en privaat-docent aan onze universiGeboren: Alberlje, d. v. J. Slaper en
Zw. Brouwer. Aaldrik, z. v. T. Koster en .1.
teit, werd opnieuw ©en toelage vau f2OO verKruizinga. Grietje, d. v. J. Mik en G. Tjacks.
leend voor het geven van een collega in vergelijkende mikroskopisc.he anatomie voor de Annechicna Jantiena, d. v. M. Oosterbeek en
studenten in de biologie en in de medicijnen. H. Middel. Levenloos aangegeven twee kinProf. .dr. .1. van W.ageningen werd" .uit de deren van I. Odewald en M. Fuldauer.
middelen van hot Fonds een bedrag vau f2OO
Ondertrouwd: J. Kralser, 25 j. en W.
ter beschikking-gesteld pis tegemoetkoming Hamming», 25 j.
Getrouwd: J. Munnekc en G. Mand cma.
ui de drukkosten van zijn Nederlandsche vertaling der Astronomica van M. Manilius die
LEENS, van I—ls Juli.
inmiddels bij de firma E. J. Brill te Leiden
Geboren: Jan Klaas, z. v. E. Hekma en .1.
is verschenen.
Op verzoek van de Faculteit van letteren en Dijkema, Schouwerzijl. Enne Albert, z. v, ,T.
eu D. M. Martens. Aafke d. v. P.
Wijsbegeerte werd een som van f 100 be- Blaauw
Haaima en B. Walsma. Jacoba, d. v. D. Sicschikbaar gesteld voor een of moer voordrachen J. Toxopéus Zuurdijk.
ten over Fransche litteratuur van prof. cama
Gehuwd:
B. Valom en S. A. Reilsma, E.
Gustave Lanson ite Parijs. De tijdsomstandigBuikema
cii
H. Nooixlhoff.
heden Jbebbeu de uitvoering van dit voornemeu
Overleden: Hendrik Frederik Jacpbus, 21
echter Verijdeld.
Ook voor den cursus 1914/15 werd wederom j. z. v. Wl. J. Scherphuis eu K. Stalwagen
een subsidie van f 300* verleend aan de Vereeiü- Welie.

hem toesprak
het levendig gesprek der drie
anderen iwas geheel aan hem voorbijgegaan.
Niet waar, graaf, u verlangt immers
ook, dat juffrouw Berger de ballade uit
Seula voor ons zingt? Dan kunt gou van haar
vorderingen overtuigen.
Maak je maar niet
angstig kind, wendde zij zich tot het jonge
meisje. De heeren weten, dal u nog dilettante
èn igeen operagrootheid is.
Blozend stond Lore op, en begaf zich naar
de naast gelegen muzieksalon. De heeren bleven op hun plaats zitten, van waar ze de zangeres eu mevrouw von Matthes, die met Lore
meegegaan was om haar te begeleiden, goed
konden gadeslaan.
Lore izong zonder "'i^iek, een zachte wenk
van ihaar begeleictsk eu ze zette in. Machtig
orde.
en |met fliepe, aangrijpende uitdrukkingskracht
De legatieraad, die gemakkelijk in een der klonk |de ballade door de groote ruimte.
Verrast zag Rüdiger op: dat had hij niet
leunstoelen .was weggedoken, sloeg Lore gade,
hoe ze iv rustige bevalligheid zich van haar verwacht. Lore Berger was een kunstenares,
laak kweel.
begaafd met een slem, waarin kracht en weekHet witte gewaad, uit dunne zijde
haar heid izicli vereenigden.
Ze zong van verlossing uit groote pijn en hij
avondtoilet, een geschenk van mevrouw von
Matlhes
omsloot eng haar fraaie gestalte; voelde, dat zij hem ook alleen vérlossing
de halve mouwtjes* lieten den fraai gevormden brengen kon. Hij voelde, dat hij haar lief
onderarm vrij. Hoe was Lore iv het half jaar had, en begeerde met hot gevoel van een
gerijpten (man. Het werd hem volslagen duidat ze bij mevrouw von Matthes was, veranderd. Uit het dikwijls schuchtere eu soms delijk, toen hij haar slanke gestalte "daar in
ietwat onbeholpen meisje had zich een volden' schemer van de muzieksalon zag staan,
leorde dame ontwikkeld, 'die ieder, zelfs iemand met die gevoelvolle uitdrukking op 'het liov»
uit den hdogsten stand, als vrouw tot sieraad gelaat
Hij had haar in zijn armen willen trekken,
zou strekken.
Ook graaf Ottokar zag Lore aandachtig aan. haar meevoeren naar zijn huis en zeggen:
„als een beeld hier ben jij meesteres,' koningin
Hij zocht in zijn herinnering
Zij was
uit lang vervlogen dagen spreekt dit kind het waard, zijn naam te dragen, zooals geen
zij was de eenige, die hij zich als
tot mij", de woorden, die hij straks had hooren 'andere
zingen, spraken nu tol hem. De bijna schrikzijn vrouw kon voorstellen.
aaujagende gelijkenis met Marie liet hem geen
Dat hij haar niet onverschillig was, dat
rust
wanneer hij eens iuformeeren liet haar kuische ziel zich tot hem aangetrokken
naar haar en de kinderen? Er was echter iets, voelde, dat had hij reeds op Len geleld gemerkt
Legatieraad graaf Allwörden was oön bedat hem daarvoor waarschuwde,....
Wat zou zijn broer daarvan wel zeggen? gcerenswaaixlige persoonlijkheid in de maatschappij en hij was zich ook van zijn waarde
Die 'zou hem ecu dwaas, een phantasl noemen
'bewust.
Hij-schrikte op. toen mevrouw von Malliies
Djs ioiige, knappe.'gravin Adeiaide Herbo
II dénkt aan mij? viel hij haar in de

—

>

het college van Gecommitteerden —, terwijl
eveneens het .bedrag van reiskosten aan het
college, van Gecommilieerden toegestaan
thans bedragende f 100 te gering werd geacht.
Het Hoofdbestuur heeft daarom besloten
aan de Staten oen voorstel tot reglementswijziging te doen in dien zin, dat de drie bovengenoemde bedragen zullen worden gesteld,
resp. op f550, f375 cn-f2OO.
Ged. Staten en de C. A. zijn voor hel verzoek, dat wordt aangenomen.
Mededeeling van Ged. Stalen betreffende
de verontreiniging der kanalen ïn het Wesler-
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stem bevoorrechte hem voor alleu,
haar
ouders waren zoo vriendelijk voor hem als
maar kon, hij wist, dat 'men ten zeerste op
zijn verbintenis met Adelaide gesteld zou
zijn. Het paste allemaal zoo goed bij elkaar
de Heubersteins waren rijk en van ouden
adel. Waarom sprak hij het woord niet uit, dat
in zijn kringen algemeen verwacht werd eti
dat een nieuw hoofdstuk zou doen beginnen
in zijn leven?
Ja, waarom?
Droegen ecu paar bruine raeisjosoogen de
schuld? Zou hij zijn carrière al zijn schuierende toekomstbeloften opgeven voor een lief

—

gezichtje?
Hij was toch' geen .jongeling meer.
Was er wel een vrouw, dat dit offer waard
was? Wanneer hij aan het huwelijk van zijii
broer (dacht, liep het hom koud over den
rug. Hij die onder zijn masker van koelheid
een warm voelend hart verborg, zag iv hel
huwelijk, ju de vereeniging van man en
vrouw liet hoogste
Daarom had hij ook
nog nooit gevonden, wat hij zocht. Zijn eischen
waren ,te hoog
totnutöe. Tot dia eene
zijn levenspad had gekruist
Lore's heerlijke stem zweeg, mevrouw von
Matthes verliet haar plaats aan don vbugel.
Nu, wat zeggen de hoeren? Kan ik geen
eer inleggen met mijn leerling? Zijn de hoogste verwachtingen iiiet gerechtvaardigd?
Wat voor verwachtingen mevrouw?
Wel, dat in korten tijd Leonore Berger
een schitterende ster aan den zaugershemel
om het practiscb uit te drukken,
wordt
zeido nievrouw von Matthes schertsend. In
ernst, ik heb juffrouw Bergers stem laten
beoord-aeloii, omdat ik mijn oordeel alleen-niet
wilde vertrouwen, en de lof was zoo buitengewoon dat het zonde zou geweest zijn, zulk
de eig'ii
ecu talent braak te laten liggen
Uiterlijk over
woorden yan den criticus
een jaar zullen de heeren "juffrouw I.
do Senta op ecu andere plaats hooren zii
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.ngezenden Mededelingen.
(3.5 cent per regel).

voor

Zenuwen

en

Lichaam.^ I

Nierlijders.
Het

komt voor,

dat lijders aan ecu

oleraandociiing een betrekkelijk uitstekende gezondheid schijnen te ge-

Niettemin wordt hun bloed
hun krachten nemen af, doordat het eiwit ongestoord het lichaam
kan verlaten, en de gevaarlijke vergiften, die door do nieren uiet verwijderd worden, ondermijnen onverdacht liet organisme.
Rugpijn, hoofdpijn, een onverklaarbare vermoeidheid, jeuking der huid
zonder sporen, een gevoel van koude
in de ledematen, krampen in de beenen (vooral 's nachts), plotseling wakker schrikken, suizingen in de ooren.
duizeligheid, abnorma.al gekleurde mine, schuimend, voortdurende aandrang, zwellingen rond do Oogen en
in do enkels, kunnen do voortwoekerende kwaal aanduiden.
Foster's Rugpijn Nieren Pillen genomen vanaf het optreden der eerste
verschijnselen, tasten de kwaal in
haar oorsprong aan en voorkomen
noodlottige gevolgen als waterzucht,
niersteen, nierontsteking, uremie (urinezuurvergiftiging), enz.
Te Groningen verkrijgbaar bij Grijpma & de Hosson, N. Ebbingestraat
50 en Tiddo Haan, Steentilstraat 35,
Viersen & Co., Oosterstraat en Brugstraat 13, Gez. Viersen, N. Kijk-in
t Jatstraat en Apotheek Dr. Post. Toezending geschiedt iranco na ontv. van
nieten.
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voor OPVOEDING en ONDERWIJS.

I Aanvang
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Het BESTUUR der Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs te Emmen wenscht op
Maandag 3 AugnMus a.s., 's nam.
4 uur, in t hotel WIELENS

"i^_^

Opleiding voor verschillende examens.
Handelsafdeeling.
Kleine klassen, daardoor degelijk toezicht
jen afzonderlijke leiding mogelijk.

Interc. Telefoon N. 2489. AMSTERDAM, Koningsplein 11.

Het afbreken van het naast
de Bijzondere School te NoordBarge staande Onderwijzershuis
en het bouwen van een nieuwe
woning, met bijlevering der
. materialen en uitvoering van
alle bijbehoorende werken.

1

Leerlingen, die afd. B 111 der school hebben dooiioopen, zijn H
B volgens beschikking van Z. Exc. den Min. v. O. vrijgesteld van I
8 examen reservekader en adsp. mililie-olficier.
Prospectus op aanvraag toegezonden.

IJ«»B«gWMa»«___U_ll___B_____B____MMWaWß««l_Ma__

HYPOTHEEKBANK.

aan te besteden :

van den nieuwen Cursus 7 September.

I ■111

HOLLAND-WASHINGTON

■instituut „ROZENBURG", Assen! l^K"*
D»r. : BROERS.

wordt door 21.000 arfcen erkend
els het beste versturkingsmidde^

111

Aanbesteding

H
S
;^—
i

■

5

Aanwijs op het terrein 's nam. 3 nur

op den dag der aanbesteding.

n

n

bij de Firma's :

,

j.

BVBII
I»jü PSnOUri
UIIUUIIUIUII

PAT UN, VAN

AmSi rdam

PRAETORHJS*2MON
HELDRING'& PÏERSON,
te 's-Gravenhage,
REINDERS & KNOL BRUINS,
«roniofißn en EEEJfS,
Roosendaal,
I \ inf „ C ,fj,
W UAAi\E,,
W.

1

in „<„__
iv
stukken

N*TTÉN & Co.,

,-».„
lan

_

.

er .HOT-Op-/OOm,

tIOOO.-, f 500— en t 100.-, JAN bLIJDESTEUN & ZOON,
te UIrecht
.f»,»
tegen den KOerS van lUU 0i|o en uiji
H .H. Cowimrssionnairs in
verkrijgbaar ten kantore der Bank, EHecten.

Bestek en teekening zijn tegen betaling
van 11.50 per stel Verkrijgbaar bij den
Architect
R. KLIPHUIS, Emmen.

De Landbouwvereeniging
Costüumschool Mej. 6. VAU VEEKD, Reitemakersrijge 4. „Opende
en Omstr."

Gediplomeerd Directrice der Costuumschool,
volgens methode mevrouw CONTENT—Duriz, Amsterdam.
vraagt prijsopgave van ongeveer:
Dames, dip grondig het naaien en knippen van Darnes^ en Kindercostumes 32500 K.G. Superphosphaat
14 pet.
wenschen te leeren, kunnen zich vervoegen aan bovenstaand adres. Aangilte
bij 75 pet.
16500
Thomasslakk.
16
>
Coupeuse
en Leerares.
dagelijks. Opleiding tot gediplomeerd
8500" t Kainiet 12.4 pet.
Prospectus wordt op aanvrage gratis toegezonden.
38000 i Kalidüngcsalz 20 pet.
Patronen naar maat volgens alle Modeplaten verkrijgbaar.
Atelier voor het vervaardigen van Dames-,?Kinder- en Manlelcostumes,
350 » gem. Zwav. Amm. 20 pet.
met en zonder bijlevering van stoffen.
Inschrijving vóór' of op 31 Juli a.s.
Levering
1-20 Sept. 1915.
0p Dinsdag 27 Juii 1915,
Voorwaarden a 5 cent bij den secr.
des avonds 6 uur, zal ten huize van
Tj. POPPINGA.
HEERKS'IBAAT 48,
den caiéhoudcr K. TE BOS te Oostwold,
Vrijdags
Dinsdags
en
'TïUlffi^1 is
ten verzoeke van de Coöp. Aardappel- 85_HS_* Het Bestuur der Coöp. Ver.
!X3*mr van 2 tot 3 te spreken meelfabriek .DE DRIE PROVINCIËN» #«_ .CONCORDIAte/jï/dao/tf^r
Pianolessen, aanvangende te Oostwold, publiek worden verkocht: vraagt prijsopgaaf van:
over
begin September.

.

BERNARD TEN CATE,

De tweede snee van eenige

lOEjLDjLEEÏÏINGEtf

worden onder billijkevoorwaarden
verstrekt ten kantore Praediniussingel 57 te Groningen.

I
H
g

.

jerc. Groenland,
verhuurd de naweide van eenige

I,

Uwe Vacantie

I

kan alleen aangenaam
zijn indien U ïn het
bezit is van een

Garst-, Haver- en Koolzaadstroo

per 1000 kg. Iranco wal DokkumBirdaard.
Brieven vóór 31 Juli aan den Beheerder
M. A. TERPSTRA.,

,

en
andere perceelen, zooals op denummcr■_______________^n«a plankjes op het land is aangegeven.
Een
H. P. 6 pers.
f^ JA
p. doos of 110 p. zes
J. VELLINGA. notaris te Leek.
doozen. Eischt de IJjjHtfß^' Bij beschikking van den
3h^y*
echte Foster's Rng- 3_«_^ EdelAchtbaren HeerRechter,___r_?„
Eext, Eexter Zandvoort en
pijn
Nieren Pillen, Commissaris in het Faillissement
_tt3&pSn&BM/*K.
Eexterveen.
weigert elke doos der firma F. H. DE WAAR» te
Landaulette Limousin, in prima con■____?
die niet voorzien Groningen is bepaald:
'"
ditie, zoo goed als nieuwe banden, zeer
N^\Wre£s§£>r is van nevenstaand 10. dat de indiening dèr SCHULDzuinig benzineverbruik, ook ..ijzondcr
T"'DE „
handelsmerk.
VORDERINGEN bij den Curator moet
geschikt voor verhnurinrichting. Door
Gieten,
UAA,
plaats hebben vóór 23 Augustus
TEN
Notaris te
eerstkomende:
zal op aanstaanden Vrijdag 23 Jnli sterfgeval te koop voor 12100. Te beADVERTENTIËN
20. dat de VERIFICATIE-VERGA- 1915. des nam om 0 uur, in bet café vragen bij P. ROEM Jzn., boekhandel,
DERING zal worden gehouden op van Mej. do Wed. F. A. 110MAN, te Vijzelstraat 115, Amsterdam.
Woensdag 15 September 1915, Eext. len verzoeke van den heer J. MMflflP* Aan de Coöperatieve Stoomdes voormiddags 11 uur, in het Gerechts9 zuivelfabrick.EENSGEZiNDGROENEWOLD? Ie Berlikum, voor
gebouw te Groningen.
deu lijd van 3 of G jaren, publiek HElD< te Harkstede wordt gevraagd
Aangezien verscheidene
verhuren:
■SMffiS^
De Curator:
3_B«y partijtjes wegens onvoldoende
Mr. J. E. HESSE,
droogte moesten afgekeurd worden
Hofleveranciers.
Advocaat
en Procureur,
overbodig
acht ik het niet
er aan te
Oude Ebbingestraat 38
opgaat
verlangd
herinneren dat vochtige wol ook niet
Br.
met
van
ir.,
als: Paardcbrock, Broek, S*eafl_g, salaris, voor ot op Sö Juli, aan den
tegen lagen prijs mag worden
en Kocveldskamp.
Aehlorviezel
Bij
beschikking
van
den
Zondags vrij. Geen
aangenomen, doch eerst door der W&B** EdelAchtbaren HeerRechterBouwland, als: "DIRECTEUR.
perceelen
2.
Diverse
persoonlijk
bezoek.
houder behoorlijk moet worden 'WB*W
Notenboom,
Commissaris in het Faillissement Gravenakker, lleiakker,
gedroogd.
van A. VAjV AKEN I>E WAARD en Hendel woon ing.
De Vertegenwoordiger vjl, te Groningen is bepaald:
Alles gelegen onder Eext, Eexler
Zandvoort
tan Ecxlcrvoan en aUes
Lcgerbestuur:
____"» Voor een JONGEN, die een
10. dat de indiening der SCHULDS.
vroeger zijn ver- door een leerling 3c kl. G. H. B.
perceelen
zooals
die
bij
ffljW_*
O. LAMMERTS VORDERINGEN
den Curator moet
der inrichtingen van onderdezes,
Q3S,
onder
no.
bureau
Br. Ir.
plaats hebben vóór 33 Augustus e.k. huurd.
j
wij-s
Groningen
gaat bezoeken, wordt
te
SMgaj^ die te Arnhem cene mr. v. in een beschaafd gezin
20. dat de VERIFICATI.E-VEUGA-t|MK*» De BURGEMEESTER var
met 1 Sept. ek.
i
huisvesting
tot
wordt
in
J_"!r
bezoeken,
Gelegenheid
onderw."
Noorddijk maakt bekend, dal DERING zal gehouden worden op
gelegenheid
gezocht
het
twaalfuurtje
SJJwsKF
aangejaCK.» voor een JONGMENSCH, dat besch. onig. vriend. Tehuis
hij Vrijdag 33 Jnli a.s. niet, er Woensdag 15 September, voorgebruiken.
te
door
boden,
op
m. toez.
huisw.,
„ffflP^ een der inrichtingen van
in plaals van Maandag 26 Juli a.s. op middags ID/2 nur, in het GerechtsAanbiedingen worden ingewacht aan
Deurwaarder KREULEN, te Odoom onderwijs
Mevrouw HOPMAN—MouIfn,
te bezoeken.
wenscht
Dinsdag 27 Juli a.s. voor hel gebouw te Groningen.
het
bureau van dit blad onder no. #80.
a.s.,
midZalcrriag
zal oji
31. Jnli
des
Emmastra-at 02.
Nieuwe Ebbingestraat 49a,
publiek te spreken zal zijn.
BRON, le
dags
De
om
2
in
Hotel
uur,
Curator:.
De Secretarie dier gemeente is echtei
Nw. '"Weerdinge, Icji verzoeke van de
Mr. J. E. tIES.SE,
op beide dagen geopend voor aangitter
wed.
L. BOSMA, tegen voldoende borgAdvocaat en Procureur, Groningen.
voor den Burgerlijken Stand e. d.
stelling, publiek verhuren:
Oude Ebbingestraat 38.
Hiiikv.. toezicht en Ici- ïMgafcï*» aan schoolg. Meisjes van
Mgg*» «ling
Hotel-Pension
Noorodijk, 20 Juli 1915.
builenaangeb. bij besch. fam.,
bij dewtudie aangeb. «PSS*
'§ffw\W
degelijke
iiiiddaglaiel
om
P.G.,
De Burgemeester voornoemd
voor
2
door
een
Hoofd
1
Gymnasiasten
j
-L -£_. J-J jEH
mot schuur, fuingrond en rniui 12 Chr. Sch.'te Groningen. Cond. billijk. uur, voor W et. de pers.
J.
3_3g_>» die iets te vorderen heelt H.A. besl bouw- en groenland, gunBrieven Ir., no. 865, bureau dezes. Br. tr. onder no. 9.iX, bureau dezes.
Tdcf. Inicroomm. No. 3.
van- ol seluildig mocht zijn stig staande en gelegen aan den straataan de nalatenschap vau den heer H. weg on vaarwater te Nw. Weerdinge,
lmmm ■'■■■■—■*—■! jPROSPECTUS gratis en Iranco.
Academische
K,
J. KARS, Oud-Pedel van de
thans in gebruik bij
AMSINGA.
M. KOENS, Leeraar M. 0,
Senaat der Rijksuniversiteit le GroGroote Kromme Elleboog 30a ningen en aldaar op den 15 Juli 1915
overleden, ot borgtochten van dezen
onder zich berustende mocht hebben, «MrtE*» De Gemeente Züidbroek
wordt verzocht daarvan binnen acht '_rV_~ vraagt:
dagen opgave of betaling te doen
780 dubb. H.L. Baggerturf en
ten kantore van den Notaris A. J. B.
Kamers met voll. pension
Piano-Orgellessen.
VERHEIJEN, in de Oude Kijkin-'tJat52000 stuks ondergraven blauwe
a 12.73 f», p. en per dag.
VIOLENSTRAAT 24 straat te Groningen.
of Greinmarkturf,
Aanbevelend:
J. COOI.KST.
franco op den wal, de Bagger ki de
Ton, op aan te wijzen plaatsen. Leve
ring vóór 15 Oct.
ien stand aan de -Zuidzijde van de Vischmarkt te
minstens 10 stuks
Monsters
van
Op
Vrijdag
den 33 Jnli 1915,
Groningen, met achteruitgang, irond pl.m. 12 M, oppervl.
Z.z. Spilsluizen 12a.
zenden voor 15 Aug.
te ÏOIJTKAMP.
des namiddags te één uur, zullen dooi- vrachtvrij in te
pl-m. 500 vierk. M. Zeer geschikt voor Bankgebouw,' Beerlijk zeegerieht. Gelegenheid om
piy «Uesloten tot i<> Augustus den ondergeteekende, ten huize en ten
daarna gelegenheid tot bespre laste van H. D.BOUMAN, broodbakker
jbuiten te zitten in den lommerrijken
Koopmanshuis, Hotel, Café-Restaurant.
tuin. Er kunnen prachtige ZEIL- cc
king vau lessen.
te Aduard, publiek a contant zonder I_S^
De LANDARBEIDERSTe bevragen aan het Woning-Bil. eau van de firma ROEITOCIITEN worden gehouden op
opgeld worden verkocht:
VEREENIGING te Schildden brcedan moed van het Reitdiep.
C. F. VISSER, Dir.
I wolde wenscht aan te besteden de J. L. LA GRO & ZOON, Akerkhot Z z. .8.
DINERS len allen tijde ; Palingdiners
levering van SS stobbe puike
op
aanvrage.
I
tgSa
w.o. Taiels, Stoelen, Spic- Baggerturf. Levering Iranco op den ■jMWMMM»ll«_--_____--_-__^^
Aanbevelend,
e's marmeren Pendule Wagen te Schildwolde en Slochteren
-È
September
den
lsteu
1015.
n,et' COUPes< Kamerkaclicl, vóór
(Systeem STOLZE-WERY).
1.. BKOEKK.TIA.
-%XËL Kookkachel,
Prijsopgave en monsters van minstens
Gravures,
fe__?__fe
Holl-, Fransch, Duitsch, Engelsch Handnaaimachine, Heerenrijwiel, Kar- 6 stuks worden franco ingewacht bij
Machineschrijven.
Installatie-Bureau vraagt offerte 'voor nieuwe en
pet, Kleedjes, Petroleumlampen, kope- den Secretaris der Vereeniging vóór den -"^___i
(WERY's Tienvingersysteem.)
ren Schalen met gewichten, Bascule, 25 Juli 1915.
Het Bestuur:
tweedehands Draai- en gelijkstroom Motoren
2 Kookpotten, partij Beschuitvormen,
Bündschrijven.
11.
voorz.
KUIPERS,
1
van
tot 30 P.k. Prijs met opgaaf van fabrikaat en levertijd
Vaten, Bussen en Trommels, enz.
Apeldoorn.
E. KEIZER, secr.
Voorts 7 Kippen en een kloek met
dezes
no.
bureau
880,
7 kiekens,. enz. enz,, in executoriaal
beslag genomen bij procesverbaal van
Carolieweg 33a,
Moderne inrichting.
Leerares aan de Handelsschool mij deurwaarder, d.d. 14, Juli 1915.
Bekend
adres
voor Plats du Jour f 0.65.
Spreekuren I—2 en (ilis—7 uur.
G. J. DE WINTER, deurw.
7 Augus°P Waterdag
Soupers
in alle prijzen.
Diners,
voormiddags
des
tus c.U..
11 uur, is de COMMISSIE voor het
Aanbevelend,
maken van een Kunstweg van Smilde
H. STEFFEWS, Cuisinier,
naar Laaghalen, met zijjak naar Assen,
voornemens in het STATIONSKOFFIEHUIS te Assen
Huis van den Eersten Rang, 120 moderne Kamers voorBten Huwelijk. Ernstig gemeend.
van Warm en kond water, waarbij 40 Privé-Badkamers. Een flink persoon, P-G., tusschen 30
Matige prijzen. Eigen Auto-Garage plaats biedende v. -8 wagens. en 40 j.,mei een hnrgerbestaan, wenscht
Het maken van een Kunstweg
langs dezen we,g in kennis te koaiea
Eéi_|»ers©0-_skai-_ers
vanaf f 3.oO.
van Smilde over Laaghalerveen
met een net BURGERMEISJE van plm..
30
■
j., om na wederzijdsrche goedvinding
5. —"
naar Laaghalen, met zijtak van
Tffeepcrsooii-kamerM
aam te gaan. Stipte geeen
JhuweH#kverzekerd,
Laaghalerveen over de Haar Het Restaurant geniet een hooge reputatie door zijn .alom beroemde ï_e aken hcimhoudinig
t
en staat bekend als eerste der Hoo!d_tad.
naar Assen, ter gezamenlijke
Br. fr., -met portret, onder no. 0»4,
Open .'orras met -chtttcrond uitzicht op den Amstel.
bureau dezes.
lengte van 13564.50 M., en

.

I4]lB

Minerva Auto, 1 I

i^WMlllUP^m\

T7"er__.^JLri3^Lg,,-
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Wolvordering

Wm

I

Wij ieeren het u gratis, j

—■_

—
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'

'

IVEHS&Co.

1

I

Diverse perceelen Groenland, een Machinist Centrifugist.
Duitsche les gevraagd

Aan jonge Meisjes,

'

Boerenplaats Hw.-Weerdinge. V

Jc^,

"CORNELISSEN.

'

ïn 't centrum der stad

Huisvesting W. L. Gymnasium,

NwflzeÈfl-Sftriiiiioi!
„DE BOER".

Een- Boerenbehuizing

Praktijk dipl. Boekhouden,

■ —■* _

Frima stand-

fBQgr

Aanbesteding-Turf en Bagger

Uit de hand te koop:

J.LIMPERS^ÖrganisI

2 naast elkaar gelegen Perceelen, "

Kniß- en NsaisctoolYOßr lames Executoriale Verkooping.

PENSION „FRISO".

Hotel BROEKËMA

Aaififflii ra M

Stenographie

Meubilaire en HuiÉoudeLgoeteö',
-<a»~_i

iWm

"

ElectrosJViotoren.

.

Hotel de I'Earope,
Restaurant - Pension.

B^

f|^^^

W. G. VAN ZADELHOFF

Aanbesteding.

Smmfß!^

BRACK's

Oo e 1 e n-H ó tel
Amsterdam.

Zondag 25 Juli a.s.

Waterfeesten - Vuurwerk

onder

aan te besteden:

te PATERSWOLDE.

bijbehoorende werken.

Entree tot het terrein 10 cent.

H.MEDENDORP&Co.

EFFECTEN
E-I

öf

O

'i

O'

~

■ munnekeholm 4.

PANDBR. N.-AMERIKAANSCHE
HYPOTH.BANK te Leeuwarden a
Direct vorkrijgb. Franco provisie.

.01
tfkt
l"I jO

-—

■

.

Aanwijzing op het terrein op Dinsdag
27 Juli e.k., aanvangende des voormiddags fl uur, bij liet beginpunt van den
zijtak aan den Straatweg van Assen
naar Beilen, in de gemeente Assen.
Bestek met 9 teekeningen tegen betaling van f 3.— en nadere inlichtingen
te bekomen ten Kanfore van de
Architecten J. SMALLENBROEK & Zn.
te Assen.
De Commissie voornoemd :
Mr. I. T. LINTHORST HOMAX,
Voorzitter.
K. DX WAARD. Secretaris.

1

1I Hotel

I

INGA.".

-____-_B_-_-MB-__---W-a--illlW«IIIIW
■ IMIWIIIII
"
"

BEZOEKT vooral

" ■-■_

PARKZICHT,

Hoe is het _ogeligk?
Alle vcrhonilingen zijn onverandero.'
Dat kan zoo niet.
Als dit je doel niet was, herstel dan
direct alles en schrijf.

-

-

Nieuwe Plein 50.
Naast Calé «RICHE*.
AJBSHEM,
Logies met ontbijt vanaf f 1 f>0
Riant uitzicht. . min. van het Station. 5 min. van hel Park Sonsbe.k.
Aan Tramhalte Lijn I, II «n III.
Friss che ruime kamers.
Aanbevelend: VA1V OE IAAR.
Tel. latere. 619.
Gids voor omstreken, aanwezig.
Vooral bestellen wel gewenscht.

—

:

A.
Mej. briel'
voor

ü aas hel
een
F.r
Bureau dezer courant, detl. Goevordén;

li%l

Bhbß

Grand BazarFrangais.
Dames!

v
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_ _ ____
Br_N_ ____ uil
_____________________

i_Jl ____"_fl

I

fe

_■_■

H

. | fijn gesneden en in | liter kokend water opgelost,
geeft de BESTE en ZUIVERSTE ZA6HTE ZEEJ* i
| die dan nog geen ZES cent per POND kost. <

Denkt U om de buitengewoon voordeelige aanbieding van

'

lIC
II uil
AAT
l^^^fy^^^^^^^Ên
l_l \mm^»-ï^mm^^
II HUI
IW UI
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Uil
L.nn
lIUIU
'jivêteik sS\is
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gedurende deze week in
onze Etalage!

Wij bieden Uin 8 magazijnen

en SLAAPKAMER-MEUBELEN,
Loopers, Linoleums,

Karpetten,

Gordijnen, Matrassen, Dekens, etc.

Verhuizingen - Behangerij - Stoffeerden]

WMfIS'MIIII

I

f3.50, f 5,

I

«

■■

■*"»i^"iTr^ssi'

——

UUTAT,__IBBI

mmmim

>i_w_i)iiwiwiaaiiMaß

AUW! wat
een pijn. j^Ê^StTm

Antiek!
Antiek!
L F____ENBUBG,

■

«v?>_

k-i

„CORA". Bij alle drogisten in

Nederland verkrijgbaar a 20 ets.
per doos met gebruiksaanwijzing.

t_F" Tevens IN- en

alle

ANTIQUITEITEN

VERKOOP van

A. PIETERS,
Gelkiugestr. 53„

Tapijten.

Spiegels.

Linoleums.
Loopers.
Gordijnen.

Schilderijen
Lampen.

KANTOOR- en

AUTO-GARAGE.
Teleph. 2123.

AUTO'S TE HUUR,
tegen billijk tarief.

SLAAPKAMER MEUBELEN.
In- en verkoop.
Kuilen eh verhuren.

Eenigste groote inrichting in 't geheele Noorden
ZUIVER RUNDERVET.

Aanbevelend:

P. A. VAN DER VEEN,

PONDEN mm

BODEMS
Garage: Brandenburgerstraat 9.
BUSSEN

mm Mj

V p. 1
*i

lin

B

Eikenhout,

Pitch Pine en Laquc prachtige

alleen gevestigd: j
Oude Ebbingestr. 47*
en 48 Zuiderdiep 48»
Groningen. Gelieve vooral op
het juiste nummer 48 te letten.

■"r

i

■ ■■

■

—■■■■■WIIWIIW

■
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■UIIIIM«■■■■■

■
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Onbrandbaar Biet voor Dakbedekking
v°or

Mevr. HQ6ENBER6

Vertegenwoordiger: T. v.HOORN, Architect, Loppersum.

Het kan niet

Handwerken,

geheel geborduurd en met

bedrukte patronen.
Voor buitengewoon lage prijzen
alleen deze week verkrijgbaar.

■

VERLOSKUNDIGE.

anders of ieder vindt bij ons zijn
keuze in: BORDUURSELS, ENTRE-

Inlichtingen ook per brief.
Spreekuur dagelijks.

VALENCIENNES, TULES,
PIGOTS,KNOOPEN,GARNEERINGEN
FESTONS, PONGENETTES, VOILES,
HANDSCHOENEN, ZIJDEN STOFFEN
VOERINGEN, enï.
Op verasoek van vele dames hebben
wij ons ruim gesorteerd in KATOEN,
MADAPOLAM, KEPER- en REFORMSTOFFEN, zoodat men bij ons niet
alleen de Borduursels en Festons, maar
DEÜX,

Fa. Wed. STIBBE,

APPINGEDAM.
INTKRC. TEM». NO. 31.
m«aaa*»*ammwanmamaaamammatmaarnaawwmaaaammwamaammaatawmamaamwawam

——

0. Kijk-in-'t Jatstr. 16,

——

hii de „HARMOSIIE".

mi

i

n^mmmmmmaaaammmm »^^^— -■■

■ ■■■'

'"""■" ■■■"—'

BEHANGSELPAPIEREN
Firma D. T. RODENBERG
Oude Boteringestraat 36-38.

Winschoten, üefkenstr. 59.

1

Telefoon 748.

olie
(lo Vrflnyf" **et boek met raadijUO fIUUW
inlichtingen
en
" voor elke vrouw, wordt
gevingen, nuttig
op aanvraag Iranco gezonden in gesloten' couvert, tegen toezending van
20 ets. aan postzegels.
Maatschappij SA.MTAS,
Kon: goedgck.

Adres S HEIIN,
0. Ebbingestraat 47 5, ■______,
fi""""Pe"en Zuiderdiep 48,
VKKI.OKIX
aan de Stationsstr. Zuidlaren: Een
Taschje, inhoudende horloge met
zilveren Ketting, een zilveren armband
en eenige kleinigheden. Terug te bezorgen bij IJ VENEMA, Stationsstr,
Zuidlaren.
*

VERMIST:

IBBBHB ORIG IN E EL. E BBBBflfl

II M

Wij bieden nog zeer goedkoop I

ook in zeer wijde maten.

I
HYGIËNISCHE ARTIKELEN, f

Mevr. VISSER

ook deze goederen kan verkrijgen.

WmW

Costumes,!
Zijden
en
HMooie
Mantel
s
Grand Bazar Francais.
zoomede de overgeblevene
Dames!
■WITTE JAPONNEN EN ROKKEN,■
Profiteert van de buitengewoon voordeelige aanbieding van

fl

Gebr. MARTINUS,
gs^'r' *Tr_go_.___cict

E. DREWES, Gron. Tel. 494
Maatschappij „SfINITAS" Firma
pt?" Kantoor Steentilstraat.
Koninklijk goedgekeurd,

1

Fabrikant: H. DUBBELDAM Hzn., Gorinchem.

R. L. DE GRAAFF

"*

keuze,

te Loppersum.

vertegenwoordiger

hij elke hoeveelheid.

SP Waarschuwing

1 SLMPKAHBEf

m

Metaaldraadlampeniabiuek.

i\ rijers

ZWAAR GEMENGD KIPPENVOER,

lß_^r

Naaml. Venn. „VOLT'

_h_S*^ genezen door VAA DIOR
MOLEN» l»oe«ler, 50
cent per doos, fr. p. p. (50 cent. 11.
VAN DER MOLEN, Sauwerd. Te
Groningen bij E. EBELS, N. Ebb.str.
46; le 'Leens bij J. NIENHUIS.

h.h. KIPPENHHÖIJDERS !

Nergens zulke lage prijzen.
Prima kwaliteiten.

levert de

Aambeien (takken)

|"

het eerst in de provincie Groningen
de
boerderij van den heer DALLINGA
toegepast op
Kantoor- en Slaapkamer-meubelen.
te Godlinze, onder architectuur van WIELAND en VAN HOORN
Enornien voorraad in elk artikel.

Groningen.

Brandkasten, Pianino's, Orgels.

R. R. BOUWMAM, in Bouwmaterialen, Warffum.

MM^_m9mm mmm w01"^1

—

Artikelen.

Dorschvloeren, lerkelders, enz., onder garantie.

Fornuizen.

Dagel. inlichtingen.
(Ook per briel. Postz. v. antw.)
ASSKN.
Vaart 32, V.a.

Fijne Roomboter
3e hands
Coöp. Stzuivelfabriekie Roden Meubelen en Huishoudelijke
Veikrijgbaar in elke gewenschte verpakking. Neemt proef.
DE DIRECTEUR.

GBOSIKGEJI.

Hygiënische artikelen,

Meubelmagazijnen
A. PIETERS,
Gelkingestraat 52,

I

BETONWERKEN, als:

T. C. v. WETERING-KAMERLINGH,

Verloskundige.

herstelt onzichtbaar ANTIEK en

prijzen.

i

K. BOS A.xv.. A-Weg 19. Groningen.

Huishoudelijke artikelen.

r

||y'"Wr

Dameshoeden-Magazijn

Haarlinten, Sluiers,Voiles

Vraag de beroemde Likdoornzall

Beëedigd Taxateur, voorheen Folkingestraat
thans St. Jansstraat 33,

MODERN PORSELEIN, AARDEWERK
wordt niet geel), tegen zeer billijke

10, 20, 25 et. per rol. Kastpapier in
wit en gekleurd, per vel en per Meter.
Kastranden per 10 nieter, vanaf 15 et.
Punaises, per gros 10, 20, 25 et Papieren Servetten vanaf 40, 100 et. Cacbepots en Bloempoltenpnpier, waterdicht. Lampckappcn en -randen bloem
blaren, Moszaaddopjcs, enz.
Boterhanrpupier en Boterhaïnzakjes.

Tusschen beide Markten.

g(fedkooge^^^^^^^Svërpakk|ig,

|

Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen
voor het leveren van verschillende soorten

IjaÖ

Meubeliuagazijnen

Het beste fabrikaat wat bestaat. Op
lioogst eenvoudige wijze door iedereen
in enkele minuten zelf te reinigen. Zeer
geringe slijtage. Van linnen niet te
onderscheiden. Goedkoop en gemakkelijk. BOORDEN, FRONTS en MANCHETTEN, in wit en gekleurd, in alle
modellen en nummers.

Beleefd aanbevelend:

CLOSETPAPIER.

Carolieweg 31,
©roniiigcn.
Telefoon 1382

Nooit wasschen en strijken en altijd
ceread voor het dragen. Gebruikt alleen
bovenstaand merk

„DE SCHILDPAD".

1

prijs.

f 10, f3O, f35.

Firma J. HIDDEMA Jr.

H 111111 Iffi
""'■

I

Uitgebreide keuze in fraai
geborduurde en met patronen bedrukte Handwerken.
Gedurende deze week
voor buitengewoon lagen

Volgestort (wettig geoorloofd).
Verkrijgbaar a. h. Hoofdkantoor "Wijnhaven 15 te Rotterdam en bij FT. II. Agenten

!^_^^^^^lll IS ffliiffi
IfSsSa Ü^^^^^^^"^
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Telef. 882.

Indwerb.

TIJDGEEST OBLIGATIËN.
I Premietrekkingen
volgens aanwijzing der Nederl. Staatsloterij

|||||Ë1 :^___jm_^_llSlles

-■ -■■-"-

Grand Bazar Francais.

J. GEERTSEMA, bij de Ebbingebrug.

Wkm% 1

degelijk en goedkoop

SNIJBOONMOLENS

s

Zoolang de voorraad strekt ook nog te bekomen voor 9.
Omslagen: twee Kleurkaarten ; voor 45 Omslagen: één, 78: twee
en voor 100: drie Zakportefeuilles (aan één adres te verzenden).

Handwerken,

almmVaW^l9mmHmmWtmi.^maw*****-\mw*^^
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JLage prijzen h contant.

■Firma GEBR. ZWARTSENBERG,!

Een geel snoekkleurige Hond (vr.
geslacht), luisterende naar den aanm
»Prins*. Aanwijs verzocht door 11.
HOEKZEMA. Fr.straatweg, Dorkwerd,

é

GEVOBfDESf:

'n e nabijheid van Ten Roer,
een Beurs niet eenig
geld, die voor den eigenaar tegen gemaakte kosten is terug te bekomen bij
D. NANNINGA Mzn. te Winncweer.

!___>*'*
aPt_*

fP'D^

vervangen de ouderwetsche bekleede
""«^^
BM matrassen, zijn stofvrij, soliede en verschaften de I
heerlijkste ligging. Eischt r.e bij Uwen leverancier,
doch alleen niet den naam „ATIPIIVG".

Grand Bazar Francais.

Q

tengewoon nooÉelig
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bui
Gedurende deze week goedVERHUISD van Popkenstraat 3

naar Heereweg no. 7 (a. d. Viaduct):
aaaamaaa
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IC_P^_^JC3« W J-iBEHANGERIJ — STOFFEERDERIJ — VERHUIZINGEN
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TRANSPORTEN

—

BERGPLAATS VOOR

INBOEDELS.

Speciaal adres voor Bedden en Matrassen.

koope aanbieding van

Handwerken,
traai geborduurd en met
bedrukte patronen.
Ziet de Etalage! Zid de Etalage!

■I

.
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Metaal en Machinclndustrie.
Nederlandsche voortbrengselen koopen

I bevorderen,

werkloosheid

bestrijden,

is. welvaart!
belastingdruk I

■ verminderen!

I Propaganda-Commïssie,

adres Maatschappij van Nijverheid, Haarlem.

I
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VERVEN en REINIGEN
van Kleedingstukken, Gordijnen, Meubelstoflën, enz.,
enz, alsook reinigen en zwavelen van wolïen dekens.
PROMPTE

BILLIJKE PRIJZEN.

AFLEVERING.

_=L

Cen

'**==£ O "Sr EE,
HEEKESTttAAT BS.

GROOTE MARKT »3.
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Te huur gevraagd.

TAPIJTMAGAZIJN

LW.v.OQSTEN,
Heerestraat 85

(tegenover hotel »FRIGCtE«)

Speciaal adres

Karpetten.
Damesltoeden-Magazijn

T, C. v. WETERING-KAMERLINGB,
Tusschen beide Markten.

Dames Sport- en Reishoeden.

Engelsche Steenkolen
in voorraad bij

B. BLAAUW, Delfzijl.

Kantoorboeken.
Journalen,

Grootboeken,

Kasboeken,

Een groote Smederij1, in de slad
Groningen. Br. fr. no. 922, bur. dez.
Togen November a.s. een kleine
!>enedonwwning arm de tram, door bej.
juffrouw, uit hol land, Br. Fr, no.
014, bureau dezes.
Gem. Kit- en Slaapkamer, met
degelijk pension; liefst in het zuiden.
Br. fr., met prijsopgaaf, onder n0.»41,
buraau dezes.
Dame, vraagt legen Sept. te Hooge-

zand, gem.; Zit- ni Slaapkamer, met
pension, Br. fr. me! prijsopg. van pension, onder lelt. X, 'D.i Bureau De-t

demsvaart.sclie Courant, Deck-msvaart.
iMot Sept. een goed: pension, v, 2
scjioolgaande kinderen, liefst in een
geheel huis. Br. Fr, no. 9.10, bur .dez.
"long gehuwd paar, vraagt tegen half
Augustus-, voor eenigen tijd, gem. Ziton Slaapkamer, niet volledig pension,
togen vergoeding van f 15 per. week.
Br, fr. no 935, bureau dezes.
Een Maainiachine, (zelfbkidcr), met
bediening, om pl.m. 20 H.A. rogge
en Pl.m. 8 H.A. Haver te maaien. Opzieliler Heidenxij. Heereiivecn.
I—2 H.A. Elgroen, liefst klciland,
door de Wed. J. VAN KALKER,
Borg weg, Westerbroek.
2 H.A\ naweide Elgras, best groenland, R. W. ROS, Stationsweg, Reduin.
Weide voor vier hokkolingen, Rr.
fr. met prijsopgave aan J. BETHLEHEM, Zevenhuizen, (Gron.)
Goede Weide voor twee enlcrruins
tegen den zinnigs len prijs, door R.
Wagenborgen.
RÜLT,
,—-—.

.

.—
'
aangeboden.

Tabellarische Kasboeken in verschil—,
lende liniaturen, Kantoor-Agenda's,
Weide voor 4 stuks .longvee, Opg.
Sousmaios, Onkoslenboeken, Tabellarisch ingericht, Copieboeken nat en van weidegeld per- week, aan Jn. DE
WAARD, de Waarden.
droog te gebruiken.
Copiëerpersen, Balanspapier, enz.
Aanbevelend:

Firma J. HIDDEMA,

Te koop

MANUFACTUUR-ZAAK.

Carolieweg 31, Groningen.
BIN DEB-TWINE,

Beste adres
W. J. LWRIIOItST & Zn.,
Sneek.

Te huur aangeboden

Terstond ter overname aangeboden een beklante Zaak, op prima
stand te Groningen.
Br. fr., o. no. 916, bureau dezes.
Of lé huur, een ijzeren Rolschfa»,
groot 70 ton, met 'voll. inventaris,
Br., fr.no,. 898, bureau dezes.
Een

goed

onderhouden

houten

SCHIP, groot 31 ton en oen partij
- In 'l N. der stad een ruime Woning, Mastbalken en Gieken, van 10—13 duim
meubelen aanwezig, liefst aan een paar on van 40—00 voet lang. Te. bevragen
jongelui, smid of zooiets.
bij G. VAN ALTEREN, Sappemeer.
P.r. Ir., no. «31, bureau dezes.
Een Schip, good onderhouden, gr.
Ecu nolle Boyenwoning, wegens ver 81 ton, Te bevr. bij: J. FABER, Wintrok naar elders. Te bevr. en to be- sehoterdiop, Gron.
zichtigen op Donderdag en Vrijdag,
Een zwaar gewillig Belgisch RuiniMuui-straat 7a.
paard, bijzonder geschikt voor zware
Een gedeelte van een nieuw Be- vrachten, twj P, MULDER, llzn. Monedcftpakltuis, geschikt voor eon werk- lenaar, Wildervank.
plaats, omtrek Rademarkt., Adres:
Een driejarig bruin Ruingtaard, of
Oostersiiigel 39.
oen vierjarig donker Merriepaard. beiLen -nette gem. of ongem. Kamer, de flinke paarden, door R. POSTMA,
mol frisschc slaapkamer, ook welkl. Holmstein, Tolbert.
keukeu erbij. Steentilstraat 17.
Een beste 8-j. Veulmerrie, niet een
Met 1 September, in het Z.O. der stad uitwendig gebrek, extra lie.st werkruime gem. Kamer, prettig uitzicht
met een mooi morrieveulen,
met apart slaapkamertje, met pension ij K CUPERY, te Nuis.
135 per maand, zonder pension f 15 per
Een extra beste 7-j. br. Belgmerrie,
maand.
hengstv. Gebr.. REINDERS, 'te
mot
Hr.fr, no. 039, bureau dezes.
Usquert.

Eaard,

Uitstekend werkende

complete

ruil,
Stooindors*chuiaehincs, met nieuw paard, (geen
Belg), twee bruine entermodel Stroopcrsen, bij
of oen twicntermcrrie, de laatste verGebr. FEUNEKES, 0.-Pekela, moedelijk drachtig, allen ingeschreven
i
hel:' Venlen hoek, A. TORRINGA,
'I 12 graas l_groen en te koop iv
Zuurdijk.
Of ïn

aan een goed mak Werk-

gevraagd 2 donkere zwartblaarde

Melkvaarzen.

Ecu bej. Werkpaard, eu een 4-j,
S. K. DOLFIN, Winsum (Gr.)
Schimmelruin, bij S. P. BRILL, Adorp.
Ruime Weide voor eon jong paard
Een platte zware Lithauvr, schimOl een koehokkeling bij T, TIMMER, melruin, oud ',l iaar. Te bevr. bij F.
iWestereniden.
DE
Kollum

;

'
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P. VAN DEN BRUL, Groningen, lleerestraat 59.

fNederlandsche

.

'
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Speciale aanbieding COLBERT-COSTUMES naar maat f 29— I
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Te koop gewaagd.

Te koop aanaeboden. Te koop aangeboden.
Een le kl 4-j. Vosruins>aard, zeer
geschikt voor tuig of Rijtuig, tevens
ook geschikt landbouwpaard. Br, fr.
no. 917. bureau dezes.
Een 3-j. zw. w.v. MeiTiejMiard, met
niet hinderlijk gebrek, prijs billijk en
vosschimmcl merrie veulen, gekr. Belg.
bij D. 11. SMIT, Landb. 't Zandt.

— gfl

—

zie onze Etals_es-

.

Gewaagd Persencel.

Voor direct of 1 Augustus, een alEen zeer net onderhouden eikenh.
3 zwart marmeren SchoorsteenmanBrood-, beschuit- vn
Ameublement, o.a. Buffet, Tafel, met tels, in goeden staat, door J. KAMP, leszins bekwaam
intern, i. KRAMER, H.
Banketbakker,
kruis, 0 stoeten met rug en zitting be- Schilder, Haren.
kleed, Spiegel met groote en kleine Een gebr. of nieuwe ijzeren Wiek, Zn„ Gieten.
gesl. glazen. Theetafel. Prijs "billijk. lang 72 voet. Aanb. met prijsopgave
KOEK en BANKET.
Adres: Visscherstraat 14.
aan G. D. SIEFKEN, Molenmaker, te
Gevraagd voor direct een eerste

■

:

_

Eikenh. Salonameul». best. uit: buf- Wedderveer.
ot tweede BEDIENDE, door J. F.
fet, groote tafel, spiegel en zes stoeSintels, H. POED- HUISMAN, Poelestraat 51, Groningen.
Pl.m.
10
kub.
M.
len, rug en zitting, gest. m. trijp of STRA, Ooslwold,, le Leek.
Een mooi dich:gedrongen bruin Mer- moquette naar keuze. Prijs compleet
Voor direct, een 11. Schilderskaecht
riepaardje. Auto- en spoonnak, oud 10 f125. Overtreft alle andere aanbie2 H.A. Rietenloot, door J. S. voor vast werk, door L, v. d. GLAS,
jaar. Prijs f320. G. P, JANSEMA, dingen door haar elegant model, kwa- BOUWMAN, uithuizen.
■Ir., te Anncrv .kanaal. *
Kastelein, Vierverialen.
liteit .' eh ; afwerking. Meubelfabriek
k.g.
geperst
10—15.000
GrocnerwDirect, of zoo spoedig mogelijk, een
Een beste 9-j. br. Merrie, extra mak „Weinberg" Vischmarkt Z.Z. "14.
te leveren franco aan spoor. flinke Verversknecht, Uil November
fcnslroo,
rijtuig- en levens best landbouwpaard.
Vier oude Schiiaerisï«n, waaronder Opgaaf met prijs en hoeveelheid, aan vast werk. door-T. HAYES, HuisschilM. VAN PELDEN, Adorp.
ii. WOORTMEJ.IEB,» le Noordbroek.. der Wedde.
2. gekleurde prenten.
Br: fr. no. 923, bureau dezes.
Wegens oveiroompleet, een zeldzaam
Gewas 1914, groote eu kleine parmakke 12-jarige Slamboekmerrie. met
Vlas.
tijen
Eenige
prima
waTwee bekwame
van
hengstveulen, VAN HOORN, Vierhui- terproof, Rtsg«njasse;ii,
Br, fr. no. 912, bureau dezes.
in
verschillende
bl.
kleuren,
zijnde
zen.
i
aan de in
■
zwarl .grijs en bruin, van f 22 en
Een mooi zwart Hengstveulen, bij f25, voor f 11, fl4 per sluk. met
fabriek der N. V. Aardappelen zonder flu woelen kraag. Adres:
Wed. Sj. DE VRIES, Tolbert.
0., Kijk in 't Jatstraat 44.
meelfabriek vh. 0. J. MEIJER,
Een be.sl mak zwaar Werkpaard, A.
JANSEN, Landb. Wokiijk, Reduin.
Bein gebruikte houten Molenas, C Jongmenseh, vrij van militie, vroe- Zuidwending.
M.
lang. bij P- MULDER Ilzn., Mo- ger werkzaam in Hamburg, en Lon3 besle zwarlb. Koekalverett. '14 lenaar,
Wildervank.
den, ■/.. tijd. pi. als corr. boekh. InDirect, 2 Timmerlieden, tegen hoog
d., 10.d„ .2 d., oud, bij G. JANSEN,
export. Prima refcrenliën.
of
>
gertihneti tijd werk. te Nieuwloon,
Helpman.
Mooie eiken en dennen KLAVERBr. fr. no. 918, bureau dézes.
Amsterdam, aan den bouw van het
Een zwartbl. Koe, kalf lijd half Oc- RUITERS,
le soort DRAINEEREen oppassende Jongeman, ongeh. Kinderhuis.
tober, bij W. v. d. LEEST^ jStedum.
BUIZEN
en
prima kwaliteit om als bedrijfsleider op ecu groote Een Wagenmakersknecnl, zijn werk
boerderij op te treden, bekend met geheel o f ten deele verstaande, voor
Een vette zwartbonte Slier, bij J. ANTHRACIET.
landbouw en veeteelt, v.g.g.v. Ook wel dadelijk, J. J. SUI.TER, Electr, WaVAN RUIZEN, landbouwer, Hanvweg.
D.
Grijpskerk.
FOLKERTS,
'
geneigd
naar net buitenland te gaan. genmakerij enz., Wildervank.
Harkstede.
Br" Ir., no. 915. bureau dezes.
bij kleine ot
Inmaakftesschen,
Voor direct, een bekw. KoperslaEen extra veel mclkgevcnde Koe, groote hoeveelheden, ook bij enkele
Een flink Persoon met alle boeren gersknecht, Br. fr. met vermelding van
tevens hoog vet. J. v. d. WERP, Vier- stuks, billijk.
werk bekend, ook twel ploegen. Goede laatste betrekking en verlangd loon,
verlalen, Kalfliijd 2 Augustus.
E. VAN 'KOLLEM, Museumstraat.
behandeling wordt op gelet. Br, fr. no. 890, bureau dezes.
Een beste roodbl. Kalfkoe, kalftajd
10t> kub M. grove Puin. bij H. Vlasstraat 18, Groningen,
Een eenigszins gev. Rtijiwielrepara18 Aug. bij P. SMIT, Noordhom.
HAVINGA, Voerman, NoorderbuiteriJïen besch. wclbespr, pers. P.G. 40 teur, 11. WI'TI'S, boslerweg 'M', Gr.
Bij gesloten briefjes, om 2 Aug. singel.
j., vau goede fam., zoekt een nellen
Direct ,een bekw. Machinist, opeen
werkkring. Hoog sal. geen vereischle.
te ontvangen, de st.b.slier „ldiaal"
stoomdorschma'chine.
Een voer Walhooi, bij IL J. DE
Brieven franco in te leveren uiterlijk
Br. fr. no. 937, bureau dezes.
Br. fr. no. 9.1.3. bureau dezes.
Woensdag 28 Juli, des avonds 6 uur ROER, Bovenrijge, Ten Boer.
—<"
Boekhoudster, nog niet prac
Gedijd.
bij B. STRAAT, te Houwer^ijl.
:|
bekwame Raukwerkers, aan
'L/V. puik in opper staand Ven- tisch werkzaam geweest zijnde,' zoekt deEenige
Va
Machinefabriek
„Coevorden", Ge110
Varkeps,
k.g,
en hooi, bij R. BOUKEMA, -Warffum.
10 puike vette
plaatsing, Ook wel voor eenige uren br VAN JOOLEN, Coevorden
'
zwaarder. Gebr, WOUTHUIS, Hoogper dag.
j
kerk
: 4 H,A, prima Klavetrhooi in opper Br. fr. no. 911, bureau dezes.
Een aankomende Smidsknecht, of
aan.,hel vaarwater, (Safe 11.
slaande,
teerling, bij L. D. REITSEMA,
flinke
Branntig<iT
Twee nette Meisjes. 18—19 jaar,
Twee prachtige D. sl.
Harkstede.
STUKJE.
Gasteren, gein. Anloo.
Smid,
>pet
oud,
prima
geplaatst
in een
Honden, 3 maanden
zagen zich gaarne
3 H.A. Topgras, liij Groningen, Adr. huigergezin, met November a.s. in
slamboom, E. J. SMID, Scheemda.'|
Eeil Smidsleerling, of een gevorWeg
Nieuwe
fr.
omgeving
29.
de
van
Veendam.
Br.
'
I
Electr. smederij Kl. Rozensir.
derde,
Een "jonge zwarte Rashond, bij! K.
lett. R. Boekhandel M. ROUKES, te no, G, Gron.
v. d. VEEN, Zefijerveld, r<mt«. Vries.
Sappemeer.
i
Een Koren_l.s|if>tr._neehi. met vaEen kortliarige Setter, hillajk te
Kindermeisje,
of
voor
licht
Een
bekend, door G. KRUIZENGA, Mo
ren
koop. Te bevr. Waterloolaau 5, tusOosterhooPOOL',
j.
13
huiswerk,
lorboot,
L<
Ineens.
schen 12—2 uur.
gebrug,
nabijheid
In
de
der
stad
Groningen,
Een flinke Knecht, op een vrachtHoenderpark „MOEDER!HST", b, oen flink ruim FABRIEKSGEBOUW,
Eenvoudige Dame, om met kin- wagen, die zelfstandig kan optreden,
aan prima jonge Hnnnen. broed '15-, liefst aan 't water gelogen.
deren of een zwakke dame naar bui- door C. WIJKENS, vrachtrijder, te
Barneveldcrs, welke donker bruine
Uitvoerige inlichtingen over ligging,
Sla dsk' an aaL
eieren leggen, 3 maanden f 1.50 p. ruimte, etc, worden ingewacht onder len te gaan. 924,
Br. fr. no.
bureau dezes.
sluk, 4 mnd. oud f 1.75 p. sluk. Remb. no. 852, bureau dezes.
8 Landarbeiders, voor O. Friesland',
niet franco, C. B. REMKES en Zn.,
Een besch., eenv. Holl. Juffrouw, legen hoog loon, met kost en inwol.and of Huis niet land, omtrek 21 j., b. z. a. ter ass.
Epe, Gron.
i/d huish. of ter ning. Inlichtingen te bekomen bij B.
Haren de Punt, of Zuidlaren. Br. Fr verzorging
Br. 15. CRONE, Solwcrderstraal Appingeeener
hulpbehoevende.
Wegens bedrijifsverawdcring
met ligging en prijs, onder no. 929, fr. Agricolastr. 18.
dam.
Twee weinig gebruikte Eairbairn bureau dezes.
VlamiVijpstoomkefels, niet oververhitEen jonge vrouw 29 jaar als HuisTe Groningen, voor kanloórwcrkEen mak Rijtuig- en Landbouwters en Wilton roosters, lengte ketel 8 p.iar.l,
zaamhcdcii, een Juffrouw, bekend mot
gezin.
liefst
in
klein
net
houdster,
van-G—l2 jaar, Aanbieding met
M. diameter 1.70 M. lengte ketel 8
20.
corrcsjiondentie in moderne talon verprijsopgaaf, kleur gróótte en ouder- Adres: N. Kijk in 't Jatstraat
3.30 M., diameter 0.80, lengte vlam- ïdom,
eisebtè, terwijl konnis van machineaan M. TOPPINGA, landb. te
Mot November, een net meisje, '31 schrijyen en stenografie ter aanbevekast 0.60 M., lengte vlampijpen 4,10
'j_Zan_.
j.,
diameter
45
V.
als Huishoudster,
0.082,
vïampijpeö
M.,
ling 'strekt. Br. fr. met opgaaf van
Br.
fr. no. 926. bureau dezes.
O. 103 vk. M.
leeftijd ,welke diploma's en verlangd
jaar,
Een Merrie, niet ouder dan 8
Rijksltetir liefst iets kwaad ol nict-hinderl. gebrek.
De ketels worden onder ketels,
Een nette Burgerjuffrouw, ruim 30 salaris, onder no. 887, bureau dezes.
8 alm. met garantie ,dat
en
Br fr., met opgaaf van prijs, onder jaar, als huishoudster. G.G. Aanbied.
Een net Meisje, ter opleiding voxw
vlampijpen zonder gebreken zijn, ge- no. I>,'{B, bureau dezes.
BOSSCHA,
A.
Assen.
Makelaar,
een nel te, hand
kanloorwerkzaamh.
leverd. Fabrikaat Landeweer, Uooge.schrijvende,
goed
en
kunnende rekegezand. Een gebr. Lancashire stooiugeschikt
zijn
Voor de
Paarden, die
nen. Eigenhandig geschr. br. no. 956,
selcl, fabrikaat Stork ,lengte 6.85 M-, slachtbank, tegen de hoogste prijzen,
bureau dezes.
door H. T. ZIELSTRA, Paardenslager,
middelliin 1.90 M., stookbuizen 2.30 Zuiderdiep
M. middellijn 0.75 M., lengte ovanl
86. Gron. Telef. Interc. 1650.
"Ibanteljuffrouw.
kanaal 4.55 M. breedte !.(.."> 'M., hoogOp een graankantoor in een
Eenige- makbercöen Rïjtui^aartfen.
In een der eerste zaken te Grote 075 M. De ketel heelt 25 buizen gekruist
ras.
hoofdplaatsen
vermeldende
der
in
het
Noorden
Opgaven,
V.O. 61 vk. M. Wordt onder riijksningen wordt gevraagd een hoogst
kcur. 5 atm. en gegarandeerd zonder prijs en ouderdom aan .1. ZANTINGA, wordt gevraagd iemand bekend ervaren JUFFROUW, niet beneden
fouten geleverd. Te bevr. bij N. V- Den Hoorn, gem. Leens
met het graanvak en meel.
de 25 jaar, P. G.
Paarden voor den slachtbank, teGroninger Aardappelmeelfabriek, le
Aanbiedingen met opgave van
Eenige stoffenkennis strekt mede
gen
Hoogezand.
ongekend hooge prijzen, door*
!
werktegenwoordigen
leeftijd,
aanbeveling.
ter
SWAAN,
Nieuwstad' la, Gron.
IjVDE
Direct leverbaar, een nieuwe Marskring, verlangd salaris en wat
Doch
zonder volkomen bekend2 bej, zwaar geb. Werkjpaarde»,
halls groot model 4 voels Dwrschaanbeveling kan heid van confectie onnoodig zich
tot
verdere
■nachine, met locomobiel' en stroo- Aanbiedingen met prijsopg. aan 11.
pers. I'irma J. TEN HORN, Veendam^ KRÜIZINGA, Secr. Coop. Sloomdorseh dienen, worden ingewacht onder aan te bieden.
vereeniging Mussol en omstreken, le no. 881, burean dezes.
Br. fr., onder no. 928, bur. dezes.
Een beste Roerenwagen met smal- Musset.
opgoed
Jongmenseh,
le wielen, en 'ii zoo
als nieuwe
Een flink net
ter
MODES. HOEDEN.
Een groot aantal Paarden, van 5— leiding in een Hcerenmodezaak.
bascule, wegende 250 k.g.
Tegen Aug. oen paar nette LeerlinR. LOOTS, Niekerk.
Br. fr. no. 919, bureau dezes.
■-..'__ 1? jaarj grootte 152—1.64. Levering
gen eu eenigszins gevorderden. A,
Aanbiedingen franco, brieven
direct.
Oosten-straat 61.
POOL,
Een zoo goed als- nieuwe Dogear. met opgaaf van grootte kleur, geslacht
Een KRUIDENIERSBEDIENDE
voorzien van collingas en dubbele vee- en ouderdom,
Liefst
direct een eenvoudig net
aan K. GERBER, Ver- voor direct.
ren, zeer geschikt voor slager of win- .£__ e Hoereweg
hot land, niet beDienstmeisje,
81a, Groningen,
Br. fr. onder no. 813, bureau neden 17 jaar.uitAdres: .1. RULMAN
kelier. E. J. SMID, Scheemda,
Een beste Pokmerrie, geschikt of dezes.
.}■/,>.. I e 1 derstraat 17, Gron.
Een nette solide gebr. Tilbury, nr. ingeschreven
in het stamboek, Tevens
nikkelen beugel er om, afneembare te koop een makke 4-j. ruin, met
Een geroutineerd Chauffeur, beVoor direct een nette DIENSTkap en collingassen, büji K. DE POEL, extra
kendheid
met reparatie n strekt tot BODE, door Mej. HUISMAN, Rfleleen bij S. BOERMA,
gang,
door
Rijtuigmaker, en bekleèder, Grijpskerk
aanbeveling; indiensttreding 1 Aug. straat 51, Groningen.
te_Klo«>slerveen, -bij Assen.
Aanbiedingen aan N. V. D.A.G.0.,
a.s.
Eenige Kruiwagens (polderkarrem)
pl.m.
jaar
Een
1
Landauer,
oud,
Veendam.
-I
Een net Meisje, extern, ter opleijiieuwe
en een
solide melkkar. Adr. 2yg H.A. etgrocn, bij voorkeur, omgein een bankctbakkcirswinkel, d.
ding
Wagenmakerij Moeskersgang, 15 nabij ving Peizerstraat, beide
Voor direct of later, een nette H. WOLDENDORP,
met
van
apg.
O. Boleringeslr.
Radeb.singel.
i Prijs aan N, VENHUIZEN, Scharnier. Barbiersleerling, Adres: J. W. BAKKER, N. Ebbingestraat 82.
Direct, Aug., en Nov. fl. Diens! in.
Een sterk zoo goed als nieuw HeeEen Groninger Melkbar, door Geb
le
keukenm. en een fl. huish. pl.m. 30
renrijWiel, voor billijken prijs, Adres:'
Direct, een Kleermakerskmecht, zijn
BOS,
Paardcnslagors,
N.
Pekela.
Gelkingestraat 48a.
Kooktraat 30a.
'<^_
werk geheel of gedeelteltijk verstaan- j., Veirhuurk.
Wapjt«'
Eén 4-wielige
op veeren, de. Br. fr. no. 921, bureau dezes.
Een zoo goed als nieuw JoßgensEen flinke Dienstmeid, die goed
molken, indiensttreding direct, d.
"breede. veilingen, en een gebr.,
Kan
Hij!wiel, voorzien van freewheel met liefst
Een flinke Kleermaker, voor werkl- B. STA/iL, landb. Farmsum,
goeden
zijnde
doch
in
staat
brandkast.
terugtra prein, zeer geschikt voor een
Br. fr. met prijsopgaaf aan J. H. manisgoederen. Br. fr. no. 927, b. d.
jongen van B—l 2 jaar. E. J. SMID,
Tegen 1 Augustus, een nette ,ïulHAZELAAR,
Molenaar,- Klazienaveen.
|
Scheemda.
Ironw, voor buffet eener stationsresSTOOMBAKKERIJ BREMEN.
Een 'gebr. 4-wielig Rijtuig op veetauratie, leeftijd ong. 25 jaar, salaris
Massief eikenh. Salon-AmenWement ren,
Wij zoeken met Augustus een f2O
of een onderstel daarvan, en een
per maand, v.g.g.v. Br. fr. no;
modern, bestaande uit: 6 stoelen met gebr. hakselmachine. Aanbiedingen
in. Honigkoek-bakker, die in 't bizonder 4650 aan de Hofboekhande lanen Stenrugbekleèding (trijp of moquette naar
aan L. D. REITSEMA,
dikke Honigkoek zelfstandig bakken fert Kroese en van dei' Sande, te
keuze), bijpassende tafel 120 bij 80 Prijsopgaaf
Smid
gem.
te
Anloo.
Gasteren,
i
spiegel
c.M. Groote
kan, tegen hoog loon en vrije reis. Arnhem.
met geslepen glazen. Theetafel, met 2 losse bladen
Een gebruikt >,' maar nog in goeof
mondelinge
aanSchriftelijke
Een Huishoudster, tusschen: 40—50
en een prachtig mooi groot Ruffet met den slaat zijnd , Folograrfeloestel.
jaar, bij een persoon. D. JELLEMA,
met
waar
opgaaf
biedingen
tot
nu
glas in koper. Dit geheele ameubleBr. fr. no. 925, bureau dezes.
toe gewerkt, aan 't hotel FRIGGE 'Saaksuni, gem. Oldehové.
ment nu slechts f 125—, gewone prijs
Oude
mah.
en
andere
Meubelen,
f 145. Deze aanbieding, alleen gedute Groningen.
Da (lelijk, oen nette Huishoudster,
voorwerpen, in koper-,
bij een weduwnaar, man alleen,
rende de mobil. Meubelmagazijnen A. schilderijen,
m.l.
Voor direct, een eerste Bakkersbelood, Un, enz., tegen hooge prijzen.
PIETERS. Gelkingestraat 52.
Br. fr. no. 910, bureau dezes.
LOUIS VAN GELDER, Antiquair, en diende, zijn werk grondig verstaande,
Een zoo goed als nieuwe eikenh. beêcdigd taxateur, makelaar iv roe- of eva tweede bediende, niet beneden
Tegen Nov. a„s. een nette degelijke
Linnenkast, Te bezien, bij O. v. d. rende goederen, gevestigd sedert 1872, 17 jaar, door S. lIUIZÉNGA. Bakker IluishouiisJer, van m.l, en P.G. op een
boerderij. Br. tr. no. 890, bur. dez.
WERE. Verl. Nieuwstraat 29a,
Kr Elleboog 22
Assen.
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Timmerlieden
aanbouw

Aanbieding Personeel.
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Te koop gevraagd.
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Gevraagd Personeel.
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